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235 sunuşları 
1. — Maliye Bakanı Halil Ayan'nı 

çekildiğine ve yerine Çalışma Bakanı Ha
san Polatkan'ın tâyin edildiğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 235 536 

2. — A§ık bulunan Bayındırlık Ba
kanlığına Başbakanı Yardımcısı Samet 
Ağaoğlu'nun ve Çalışma Bakanlığına da 
Ekonomi ve Ticaret Bakanı Zühtü Hilmi 
Velibeşe'nin vektlet edeceklerine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 

3. — Aydın ve İstanbul Milletvekil
liklerine seçilen Adnan Menderessin İs
tanbul Milletvekilliğini tercih eylediğine 
dair önergesi (4/87) 

4. — Bileşik ve Kütahya Milletvekil
liklerine seçilen İhsan Şerif ösgen'in 
Kütahya Milletvekilliğini tercih eylediği
ne dair önergesi (4/88) 

5. — Kahve ve Çay İnhisarı Kanunu
nun geçici 2 nci maddesinin (B) fıkra
sındaki «veya fiyatları fahiş görülenler» 
ibaresinin yorumlanmasına dair olan 
Başbakanlık tezkeresinin Geçici Komis-
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236 

236 

yondan sonra Bütçe Komisyonunda gö
rüşülmesi hakkında Bütçe Komisyonu 
Başkanlığı tezkeresi (3/116) 

6. — Posta, Telgraf ve Telefon İşlet
me Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Vazife
leri ve Memurları hakkındaki 4454 sayılı 
Kanunun 36 ncı maddesinin yorumlan
masına dair olan Başbakanlık tezkeresi
nin Geçici Komisyondan sonra Bütee Ko
misyonunda görüşülmesi hakkında Bütçe 
Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (3/115) 

Sayla 
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237 4. —Sorular ve cevaplar 

1. — Tekirdağ Milletvekili Zeki Era-
taman'm, Erzincan'da vukuagelen dep
rem dolayısîyle yapılan yardımlarla Avus
turya'dan alman kurma evlerin bugünkü 
fiyatları hakkında Başbakanlıktan sözlü 
sorusu (6/80) 237 

2. — Seyhan Milletvekili Sinan Teke-
lioğlu'nun, Atatürk'ün vasiyeti, nakit, 
menkul ve gayrimenkul malları ile ken
disine verilen kıymetli hediyeler kabın
da Başbakanlıktan olan sorusuna Adalet 
Bakanı Halil özyörük'ün sözlü cevabı 
(6/91) 237 245 

3. —» Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'-
nin, Macaristan'dan satınalınan buğday, 



Sayfa 
Diyarbakır'dan mubayaa olunan yağ ve 
istanbul balıkçılarına ağ ipliği için açı
lan kredi hakkındaki sorusuna Ekonomi 
ve Ticaret Bakanı Zühtü Hilmi Velibeşe'-
nin sözlü cevabı (6/117) 245551 

4. — Bursa Milletvekili Selim Ragıp 
Emeç'in, Askerî Birlik ve okullardan zey
tin istihlâkinin artırılması için bir tedbir 
düşünülüp düşünülmediğine dair Millî 
Savunma Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/119) 251 

5. — Tokad Milletvekili Mustafa öz-
demir'in, pamuklu mensucat fiyatlarında
ki artış sebeplerine, Sümer Bankın ithal ' 
ettiği mallarla kendi mamullerini ne su
retle satıma arzettiğine ve pamuklu men
sucat ithaline konulan tahditlere dair so
rusuna, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Züh
tü Hilmi Velibeşe ve İşletmeler Bakanı 

Sayfa 
Muhlis Ete'nin sözlü cevapları (6/120) 251:256 

6. — Orda Milletvekili Feyzi Boztepe'-
nin, umumi ve katma bütçelerle iktisadi 
Devlet Teşekküllerinden maaş, ücret ve 
yevmiye alarak çalışanlardan aynı mües
sese ve teşekkülle? de b&şka nam ile hiz
met kabul edenlerin mevcut olup olmadı
ğına dair Başbakanlıktan sözlü sorusu 
(6/121) 256 

7. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali 
ihsan Sâbis'in, Bursa ve inegöl'de vukua-
gelen uçak kazalarına ve Bursa Askerî 
Hastanesinde bulundurulması gereken 
ilâç ve malzeme ile uçak kazalarını önle
yici tedbirlere dair Millî Savunma Ba
kanlığından olan sorusuna Hava Kuvvet
leri Komutanı Korgl. Muzaffer Göksenin 
ve Sağlık Dairesi Başkanı Tümgl. Kâzım 

Damlacı'nın sözlü cevaplara (6/122) 256:262 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İstanbul Milletvekili Andere Vahram Ba-
yar 'm ecnebi ilâç müstahzarlarının memleke
timizdeki satış fiyatlarına; 

Antalya Milletvekili Burhanettin Onat'm, 
sağlık durumunu ve teşkilâtını düzenlemek için 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne; 

istanbul Milletvekili Andre Vahram Bayar'-
m, yerli tıbbi müstahzarlara karşı emniyet ve 
rağbeti artırmak maksadiyle bir kontrol lâbo-
ratuvarı kurulmasına dair olan sorularının gö
rüşülmesi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Oturumda hazır bulunmadığından, 3 Ocak 1951 
tarihli Birleşime bırakıldı. 

Çankırı Milletvekili Kâzım Arar 'm, fev
kalâde hallerde haksız olarak mal iktisap eden
ler hakkındaki 4237 sayılı Kanunun şümulüne 
giren Devlet memurlarının yeniden mal beyanı
na tâbi tuttılup tutulmıyacağına ve normal ge
lirleri üstümde bir hayat yaşıyan kimseler hak
kında Hükümetin ne düşündüğüne dair olan 
sözlü sorusunu Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Samet Ağaoğlu cevapladı. 

Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'nin, Maca
ristan'dan satınalman buğday, Diyarbakır'dan 
mubayaa olunan yağ ve istanbul balıkçılarına 
ağ ipliği için açılan kredi hakkındaki sözlü so

rusunun görüşülmesi, Ekonomi ve Ticaret Ba
kanı oturumda hazır bulunmadığından önümüz
deki Birleşime bırakıldı. 

Erzurum Milletvekili Enver Karan'rn, Hâ
kimler Kanununun değiştirilip değiştirilmiyece-
ğine dair olan sorusuna Adalet Bakanı cevap 
verdi. 

Sanayi ve Ticarette iş Teftişi hakkındaki 81 
numaralı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin 
onanmasına dair olan Kanun, kabul olundu. 

Yol işleri için benzinden alınacak vergi hak
kındaki 5336 sayılı Kanuna ek Kanun, kabul 
edildi. 

Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger ve üç 
arkadaşının, Belediye Gelirleri Kanununun 21 
nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki 
kanun teklifi, Maliye ve Bütçe Komisyonlarına 
Verildi. 

15 . XII . 1950 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Kayseri Milletvekili Manisa Milletvekili 

F. Apaydın M. Kurbtmoğlu 
Kâtip 

Çorum Milletvekili 
S. Barem 
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B : 19 15 .12.1950 
S o r u l a r 

O : 1 

Mardin Milletvekili Aziz Uras'm, Güney -
Doğu ovasının sulama projesi ile İskenderun -
İran yolu ve Gurs Hidroelektrik Santrali inşa-

ati hakkındaki sözlü soru önergesi, Bayındırlık 
ve İçişleri Bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(6/123). 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Devlet Demiryolları ve Limanları İş

letme Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçesinde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı 

(1/105) (Bütçe Komisyonuna) ; 

Teklifler 
2. — Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku '-

nun Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun teklifi (2/81) (Millî Savunma, Maliye ve 
Bütçe Komisyonlarına); 

3. — Kayseri Milletvekili İsmail Berkok ve 
2 arkadaşının, Hava sınıfı mensuplarına verile
cek zamlar ve tazminler hakkındaki 3485 sayılı 
Kanunun 10, 12 ve 14 neü maddelerinin değiş
tirilmesine dair olan 4334 sayılı Kanuna bir ge
çici madde eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/82) (Millî Savunma, Maliye ve Bütçe Ko
misyonlarına) ; 

4. -— Niğde Milletvekili Halil Nuri Yurda
kul ve 18 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkında kanun teklifi (2/83) (Millî 
Savunma, Maliye ve Bütçe Komisyonlarına); 

önerge 
5. — Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger'-

in, 2591 ve 4298 sayılı kanunlarda ziknolunan 
(Eşkiya müsademesinde malûl olan) tâbirinin 
yorumlanmasına dair önergesi (4/89) (Millî 
Savunma, Maliye ve Bütçe Komisyonlarına); 

Raporlar 
6. —• İstiklâl Harbi Malûllerine verilecek pa

ra mükâfatı hakkında Kanun tasarısı ve Büt
çe Komisyonu raporu (1/58) (Gündeme); 

7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1950 
yılı Mart, Nisan ve Mayıs ayları hesabı hakkın
da Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
poru (5/26) (Gündeme). 

BÎRÎNCI OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın. 

KATİPLER : Nazlı Tlabar (İstanbul), Sedat Baran (Çorum). 

BAŞKAN — Ekseriyet var, Oturumu ağıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Maliye Bakanı Halil Ayani'm çekildiği
ne ve yerine alışma Bakanı Hasan Polatkan'tn 
tâyin edildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi 

BAŞKAN — Cuımfearfeaı^anhğından gelen 
iki tezkere var, okunacak. 

Ankara, 14 Aralık 1950 

T. B." (M. M. Başkanlığına 
Bursa Milletvekili Halil Ayan'm Maliye Ba

kanlığından istifan kalbul ve Maliye Bakanlığı
na Başbakanın, teklifi veçjhile Çalışma Bakanı 
Eskişehir Milletvekili Hasan Polatkan'm tâyin 
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edilmiş olduğunu saygı ile arzederim. 

Cuımhurrbaf kanı -
Celâl Bayar 

(Tebrik ederiz, Allah muvaffak etsin sileri) 

2. — Açık bulunan Bayındvrlıh BakanUğm& 
Başbakan Yardımcısı< Samet Ağaoğlu'nun ve Ça-
hş^av,BaJçanlığınea> daEkqnomive Ticaret Baka-
7^,:Z^4Ji fiilmi Velibeşe,'nin vekâlet edecekleri
ne^ daip Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 

Ankara, 14 Aralık 1950 
T. B. Millet Meclisi Başkanlığına 

Açık olan Bayındırlık Bakanlığına Devlet 
Bakanı Başbakan Yardımcısı Sam«t Ağaoğlu'
nun, Çalışıma Bakanlığına Etooneımi ve Ti«aret 
Bakanı Züfhtü (Hilmi Velifbeşe-nin vekil olarak 
tâyinleri! Başbakanın teklifi üzerins muvafık 

.^iöüüîm^ş olduğenu saygı ile arzederim. 
. Cumhurbaşkanı 

Gelâl Bayar 

BAŞKAN —- Gündeme geçiyorum efendim. 

3. —Aydın ve İstanbul Milletvekilliklerine 
seçilen Adnan Menderes'in İstanbul Milletvekil
liğim tercih eylediğine dair önergesi (4/87) 

13 . XII . 1960 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına -

Seçilmiş ©Huğum istanbul ve Aydın Millet
vekilliklerinden istanbul Milletvekilliğini tercih 
ettiğimi arzeder saygılarımı sunarım, 

Adnan Mend$r.eş 

4. — Bilecik ve Kütahya M^l&tveküUklerine 
seçilen İhsan Şerif, özgecin Kütahya, MillfifM-
killiğini tercih eylediğine dair önergesi (4/88) 

Yüksek Başkanlığa 
Kfttaihya Milletvelkiliğini tercih ettiğimi say

gılarımla arzederim. 
K^âhya-M®(Bt>veMlii 

ihsan Şerif özgen 

5. — Kahve ve Çay İnhisarı Kanununun ge
çim 2'.;;nc£> maddesinin (B) fıkmsvndaM «veya 
fiyatlarkv fahiş. görülenler» ibaresinin* yaritmim-
masmtb dairi olan Başbakanhk. teskeresinin Gfc 
çityrKamisy&ndanı. sonra Bütçe Komisy^nMnda 
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görüşülmesi hakkında Bütçe Komisyonu Başkan
lığı tezkeresi (3/116) 

13.. XII . 1950 
Yüksek Başkanlığa 

Kahve ve Çay inhisarı Kanununun geçici 
ikinci maddesinin (B) fıkrasındaki «veya fiyat
ları fahiş görülenler» ihalesinin yorumlanması 
hakkında Başbakanlığın bilâ tarih ve 6/768 sa
yılı tezkeresi Adalet ve Maliye Komisyonları 
raporlariyle birlikte Komisyonumuza verilmiş 
olmakla incelendi. 

Yorumu istenilen hususun taallûk ettiği 4223 
sayılı Kanunun Kamutayeâ teşkil edilen özel 
bir komisyonda hazırlandığı anlaşıldığından, iş
bu yorum, isteğinin de îçtüzüfe&n V2Amm mad
desinin ikinci fıkrası gereğince kuTulaeak G e-
çici bir Komisyonda incelenmesi ve bund'an 
sonra; yine içtüzüğün 126», ncı maddesinin (V) 
nci bendi gereğince Komisyonumuza verilmesi 
g^Eiskmjektedir, 

Yukarda* arzedilen Tüzüğü» hükümieri. dw-
resin^e işlem yapılmak üzere dosyam» Yüksek 
Ba§Jp,nJağa iadesine Komisyoıiumuzca Jcarar ve-
rilm^f olduğumu isaygılarımla'arzederinî. 

Bütçe Komisyonu Başkanı. 
İstanbul Milletvekili * 

Enver Adakan, 

BAŞKAN — Bakanlıklara mütenazır olarak 
kurulmuş geçici bir Komisyon mevcuttur. Bütçe 
Komisyonunun tezkeresini oyunuza arzedece-
ğim. Tasvip buyrulursa bunu da o Geçici Ko
misyona, tevdi edelim. Bütyje Komisyonunun tek
lifini .oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir ve mevcut Geçici 
Komâsyona-tevdiine karar verilmiştir. O komis-
yondanr^ıktlkfean s€^aî*Bötç% Komisyonuna ve
rilecektir. 

6. — Posta, Telgraf .ve Telef on JşUtme, Ge
nel Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri ve Me-
murJar&±tekkmfakti4454sayıfaKanuııun 36 ncı 
maddesinin yorumlanmasına dair olan Başba-
kaMk^ tezkermmmî Gsçd&i K&misyonclan sonra 
Bütçe Kamisyemmtdagömşühmsi-h&MmdaBüi^ 
ç&MömhymmnE&şk&nUğt teskeresi-(3/1İ5) 

13 . XI I . 1950 
Yüksek Başkanlığa 

4454 sayılı Posta, Telgraf ve T^lefön Genel 
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Müdürlüğü Teşkilâtı Kanununun 36 ncı madde
sinin yorumlanması hakkında Yüksek Meclise 
sunulan Başbakanlığın bilâ tarih ve 6/3355 sa
yılı tezkeresi Ulaştırma Komisyonu raporiyle 
birlikte Komisyonumuza verilmiş olmakla adı 
geçen Genel Müdürlüğün yetkili temsilcileriyle 
Maliye Bakanlığı adına Millî Emlâk Genel Mü
dür vekili hazır oldukları halde incelenip gö
rüşüldü. 

Yorumu istenilen' hususun taallûk ettiği 
4454 sayılı Kanun Kamutayca teşkil edilen özel 
bir komisyonda hazırlandığı anlaşıldığından, iş
bu yorum isteğinin de İçtüzüğün 124 ncü 
maddesinin ikinci fıkrası gereğince kurulacak 
Geçiei bir Komisyonda incelenmesi ve bundan 

4. — SORULAR 

1. — Tekirdağ Milletvekili Zeki Erataman'-
ın, Erzinöan'da vukuagelen deprem dolay isiyle 
yapılan yardımlarla Avusturya'dan alınan kur
ma evlerin bugünkü fiyatları hakkında Başba-
kanhktan sözlü sorulu (6/80) 

BAŞKAN — Efendim Başbakanlık bu soru
yu cevaplandırmak üzere Bayındırlık Bakanlığı
nı memur etmiştir. Fakat Bakanlar Kurulunda 
vukuagelen tebeddül dolay isiyle Hükümet hazır
lıklı değildir. Bu itibarla maddeyi tehire zaruret 
vardır, bir hafta sonraya bırakıyoruz. 

2. —- Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğhv*-
nun, Atatürk'ün vasiyeti, nakit, menkul ve gay
rimenkul mallan ile kemdisine verilen kıymetli 
hediyeler hakkında Başbakanlıktan olan sorusu
na Adalet Bakanı Halil özyörük'ün sözlü cevabı 
(6/91) 

BAŞKAN — Soru önergesini okuyoruz: 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın sözlü olarak Meclis 

huzurunda Başbakan tarafından cevaplandırıl
masını dilerim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

1. Atatürk'ün vasiyeti hakkında Türk Mil
letinin malûmatı yoktur. Bilhassa vaziyeti ma
liyesi öyle bir vasiyete muhtaç, olmıyacak kadar 
yüksek olan Başbakan, oğullarının tahsil mas
rafının vasiyetnamede yer aldığı şayiası dolayı-
siyle bu vasiyetnamenin bütün muhtevasiyle ef-
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sonra yine içtüzüğün 126 .ncı maddesinin (V) 
nei bendi gereğince Komisyonumuza verilmesi 
gerekmektedir. 

Yukarda arzedilen tüzük hükümleri daire
sinde işlem yapılmak üzere dosyanın Yüksek 
Başkanlığa iadesine Komisyonumuzca karar ve
rilmiş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Bütçe Komisyonu Başkanı 
tstabul Milletvekili 

E. Adakan 

BAŞKAN — Ayni şekilde mevcut Geçici Ko
misyonun tetkikmdan sonra Bütçe Komisyonuna 
tevdi edilmek üzere Bütçe Komisyonunun tez
keresini oyunuza arzediyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

VE CEVAPLAR 

kârı umumiyeye arzetmek vazifesi- demokrasi re
jiminin birinci kabinesi olan Adnan Menderes 
Hükümetine düşen en önde gelen bir vazifedir. 

2: Bu vasiyetname tarihiyle Ata'nın ölümü 
tarihi arasında ne kadar zaman geçmiştir. 

3. Atatürk'ün nakit, menkul ve gayrimen
kul. emvali miktar ve eczası nelerden ibarettir. 
Bunlardan hangi şahıs ve müesseseselere neler 
bağışlamış veya. vasiyet edilmiştir. Bu vasiyet
nameye göre taksim hangi resmî- makam ve mü-
esseselerce kanuni şekillerine uygun olarak ya-
yapılmıştır. 

4. Atatürk'e belediyelerden, ecnebi Devlet 
reisleriyle müesseselerinden gelen kıymetli hedi
yeler ve nakitler var mıdır? Varsa bunlar neler
den ibarettir? Bunlar hâlen nerede ve kimlerin 
ellerinddeir? 

ADALET BAKANI HALÎL ÖZYÖRÜK (îz-
mir) — Aziz arkadaşlarım; Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu arkadaşımızın sorusuna cevap 
vermezden evvel mütekaddim bir noktayı yük
sek huzurunuzda tebarüz ettirmek isterim. 

Malumu âliniz Büyük Meclisin yürütme or
ganı üzerindeki murakabesini kullanabilmesi 
için teşebbüs ettiği, tevessül ettiği vasıtaların
dan birisi olan soruların, her halde icra orga
nından sâdır olmuş bir fiil ve harekete taallûk 
etmesi lâzımdır. Bu fiil ve hareket ya Hükü
metten sâdır olur yahut Hükümet unsurların
dan biri olan Bakan tarafından vukua getiril
miş bulunur. Binaenaleyh her iki şık ta, âmme 
hukukunu alâkadar etmesi bakımından denet-
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leme yapılabilmek için Hükümetin veya arzet-
tiğim gibi Bakanın fiil ve hareketinin lâhik ol
ması icabeder. 

Hâdisemizde, doğrudan doğruya hususi hu
kuku alâkadar eden bir mesele bahis konusu
dur ve âmme hukuku veya âmme icra organın
dan sâdır olan bir fiil ve hareket mevzuubahis 
değildir. Vatandaşın hususi hukukuna taallûk 
eden ve kaza organından sâdır olmuş bir fiil 
ve hareket dolayısiyle bir Bakanın burada, ce
reyan eden husus veya muamele veya muhake
me hakkında beyanatta bulunması, esas itiba
riyle murakabenin kullanılmasını icabettiren se-
sep ve âmillerle kabili tevfik olmaması icabe
der. (İngiltere'de, İngiltere'de sesleri) Hususi 
hukuk sahasında bin bir türlü hâdiseler tekev
vün edebilir. Yarın bir Milletvekili arkadaşı
mız kalkıp bir boşanma dâvasında boşanma se
bebinin ne olduğunu ve bunun neticesinde te
kevvün edebilecek hâdiseyi sorabilir. (Soldan 
gülüşmeler) Hükümetin veya Bakanların buna 
cevap vermemesi lâzımgelir. Çünkü nihayet yü
rütme organından sâdır olmuş bir fiil ve hare
ket değildir. 

Bununla beraber bu meseleye Büyük Mec
lisçe tefsir veya tesis yoliyle bir istikamet ve
rilinceye kadar cari usulün devamı esas olduğu 
için, bu taamül ve usule riayet ederek buna 
cevap vermek mecburiyetini hissediyorum ve 
bu sebeple de soruya cevap yeriyorum. 

Sinan Tekelioğlu arkadaşımızın sorusu dört 
noktayı ihtiva etmektedir. Biri, Atatürk 'ün va
siyetnamesi. Türk efkârı umumiyeesmde bunun 
behemehal açıklanması lâzımgelecektir, binaen 
aleyh buna efkârı umumiyenin ittıla hâsıl et
mesi için vasiyetnamenin okunması isteniyor. 
Vasiyetname şudur; 

«Dolmabahçe 5 Eylül 1938 Pazartesi. 
Mâlik olduğum bütün nukut ve hisse senet

leri ile Çankaya'daki menkul ve gayrimenkul 
emvalimi Cumhuriyet Halk Partisine atideki 
şartlarla terk ve vasiyet ediyorum; 

1. Nukut ve hisse senetleri şimdiki gibi İş 
Bankası tarafından nemalandırılacaktır. 

2. Her seneki nemadan bana nispetleri şe
refi mahfuz kaldıkça yaşadıkları müddetçe 
Makbule 'ye ayda bin, Afete 800, Sabiha Gök
çen'e 600, Ülkü'ye 200 lira ve Rukiye ile Nebf-
le'ye şimdiki yüzer lira verilecektir. 
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3. S. Gökçen'e bir ev de alınacaktır ayrı

ca para verilecektir. 
4. Makbule'nin yaşadığı müddetçe Çanka

ya'da oturduğu ev de emrinde kalacaktır. 
5. İsmet İnönü'nün çocuklarına yüksek tah

sillerini ikmal için muhtaç olacakları yardım 
yapılacaktır. 

6. Her sene nemadan mütebaki miktar ya
rı yarıya Türk Tarih ve Dil kurumlarına tah
sis edilecektir. 

K. Atatürk 

NAŞİT FIRAT (Ordu) — Nur içinde yat
sın. 

ADALET BAKANI (Devamla) — Bu vasi
yetname Atatürk'ün el yazısı ile yazılmıştır, Ta
rihi 5 . IX . 1938 dir. ölüm tarihi 10 . X I . 1938 
olduğuna göre vasiyetname ile ölüm tarihi arasın
da iki ay beş gün geçmiştir. 

6 Eylül 1938 Salı günü Beyoğlu Altıncı No
teri İsmail Kunter, Dolmabahçe Sarayına davet 
edilerek İstanbul Milletvekili Profesör Dr. Neşet 
Ömer Irdelp ve Riyaseti Cumhur Umumi Kâtibi 
Hasan Rıza Soyak'm da hazır bulunduğu salon
da Atatürk tarafından notere hitaben ve aynen 
(Kendi elimle yazıp zarf içine koyduğum vasiyet
nameyi size tevdi ediyorum. Bu vasiyetnamenin 
muhafazasını ve kanun hükümlerinin yerine ge
tirilmesini isterim) sözleriyle vasiyetnamenin ka
palı bir zarf içinde notere teslim edildiği, note
rin 6 Eylül 1938 tarihinde saat 12,30 da tanzim 
ettiği resmî zabıt varakası suretinden anlaşılmış
tır. 

Atatürk ilişik vasiyetnamesi ile yalnız Çan
kaya'daki gayrimenkullerini C. H. P. sine terket-
miştir. Diğer gayri menkullerinin bir kısmını ha
yatında hazineye, belediyeye, muhtelif şahıslara 
ve Halk Partisine bağışlamış bulunmakta idi. 
Bunların dışında kalan ve muhtelif şehirlerde bu
lunan gayrimenkulleri mirasçısına intikâl etmiş
tir. Bunlardan vasiyetname ile C. H. P. sine bı
rakılan Çankaya'daki gayrimenkullerle hali ha
yatında Hazineye, belediyeye, ve eşhasa bağışla
dığı gayrimenkullerin listesini okuyacağım. Ata
türk'ün vefatında İş Bankasında muhtelif hesap
larda ceman bir milyon 519 bin 892 lira bir ku
ruş zuhur etmiştir. Esham ve tahvilâtının nevi
leri ve miktarı ilişik listede gösterilmiştir. On» 
da okuyacağım. 

Medeni Kanunun 518 nci maddesine göre va-
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siyetname müteveffanın son ikâmetgâhı mahke
mesinde açılır. Atatürk'ün vefatı üzerine vasi
yetnamesi noter tarafından savcılığa tevdi edil
miş ve savcılık da bunu Medeni Kanununun 535 
nci maddesi mucibince Atatürk'ün son ikametgâ
hı olan Ankara Ahkâmı Şahsiye Mahkemesine 
göndermiştir. Bunun, üzerine vasiyetname Ata
türk'ün kanuni mirasçısı Bayan Makbule'nin 
önünde 22 . X I . 1938 tarihinde açılmış ve lehleri
ne vasiyet yapıldığı anlaşılan hükmü ve hakiki 
şahıslara tebligat yapılarak merhumun metruka-
tı mahkemece tesbit edilmiş ve Medeni Kanunu
muzun miras hükümlerine göre icabeden bütün 
muameleler yargıç tarafından yapılmış, esas 
hakkında verilen karar Yargıtayca tasdik edile
rek alacaklılara ve hak sahiplerine zabıt vara
kası mucibince yargıç, tarafından hakları teslim 
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olunmuştur. 

ismet inönü'nün vasiyetname suretini tebel
lüğ ettiğine dair dosyada malûmat mevcut ise de 
çocuklarına vasiyet edilmiş olan tahsil masrafın 
Halk Partisinden isteyip istemediği hakkında 
dosyada bir malûmat yoktur. 

FERlD MELEN (Van) — Almamıştır. 

ADALET BAKANI HALlL ÖZYÖRÜK (De
vamla) — Bu da pek tabiidir. Çünkü vasiyetna
menin İsmet inönü'nün çocukları hakkındaki 
hükmü mahkemece mirasın tasfiyesinden sonra 
yerine getirilecek bir hüküm olduğu için mahke
me dosyasında buna ait bir malûmat yoktur. 

Atatürk 'ün vefat tar ihinde, îş Bankasında 
mevcut nukudu ile mahfuz ve mevdu esham ve 
tahvilâtı aşağıda yazılıdır. Şöyleki: 

A) Nukut hesaplarının bakiyeleri: 
2 numaralı hesap bakiyesi 
4 » » » 

649 » tekaütlük hesabı 

1 446 872 03 
53 453 18 
19 566 80 

lira 

dır. 

1 519 892 01 

B) Esham ve tahvilât mevcudu: 
a) îş Bankası hisse senetleri: 

Nama muharrer : 62 900 hisse (Beherinin on lira itibari kıymeti vardır.) 
Hâmiline ait : 56 225 hisse, (Beherinin on lira itibari kıymeti vardır.) 
Müessis hisse senedi: 569 aded 

b) Zonguldak Maden Kömür İşleri Türk Anonim Şirketi hisse senetleri: 
Nama muharrer: 12 750 hisse (Beherinin on lira itibari kıymeti vardır.) 
Hamiline ait : 12 250 hisse (Beherinin on lira itibari kıymeti vardır.) 
Müessis hisse senedi: 125 aded. 

Atatürk tarafından yapılan vasiyetnameye istinaden Halk Partisine geçen 

Mahalle veya 
İl veya ilce köyü Cinsi Ada Parsel Kütük No. 

Çankaya Bağ 1955 36 36 
Reisicumhur Yüksek Makamı- 1955 37 37 
na mahsus eski yeni köşk ve içerisindeki 6 parça bina Dev-
müştemilâtını havi bahçe ve let tarafından inşa edilmiştir. 
bağ 
Bahçeli kagir köşk 1955 38 38 
Tarla «Müfrez» 1955 228 
Bağın 84480 hissede 6996 his
sesi 1955 42 42 
Kulübesi olan tarla 1955 2 2 
tki kulübesi olan tarla 1955 229 
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Atatürk tarafından Hamseye bağışlanan gayrimenkuller 
Köy veya mahallesi G in a i 

Ankara 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Dörtyol 
Tarsus 

Silifke 

* 
» 
» 

Yalova 

Ankara 

Orman Çiftliği 
Balgatta 

» . ı 

* 
» 
> 

Çakırlar Çiftliği 
Macuncu Çiftliği 

» » 
,Tahaı Çiftliği 
Ahimesğut 

» 

Mashmutlu ve Çötanez'dfi 
Çatalca 

Baltacı Çiftliği 
Millet Çiftliği 

< • 

y 
^ 

Balaban Dere ve Samanlı'da 

Çiftlik arazi ve yapıları 
70 parça tarla 
4 » çayır 

&j 2 » hisseli tarla 
sfi 1 » samanlık 
i 1 » çiftlik 

H » tarla 
6 » tarla 
1 » hane ve bahçe yeri ve iağıl 

Mebani ve müştemilâtı saireyi havi çiftlik 
1 parça tarla 

Köşk ve sair mebani ve müştemilâtı havi Ahinıes-
ğut Çiftliği 
23 parça tarla. 2 parça bahçe 
2 parça arazi 
1 » oda, mağaza, ahır arsası 
1 » hane arsası 
1 parça demirhane, mutfak, ^ambar, fırın, samaa-

bk, oda, ahır ve büyük ağılı şâmil çiftlik arazisi 
1 parça çiftlik arazisi 

Ahırı olan 9 oda 
1 parça çiftlik 

Çiftlik ebniyesiyle arazisi 
Çiftlik ebniyesi, zeytinlik, bahçe ve tarla 
7 parça nısıf tarla 
9 » tarla 

Belediyeye bağışlanan 
Tülüce Mh. 6 dükkânı olan otel Ada: 116 -p&psel: 11. 

» Orman Çiftliği 4 parça arazi Şubat 1936 

Ankara Orman Çiftliği 

. » Balgat 
» Orman Çiftliği 

Şahıslara Bağışlanan 
Bahçe ve arazisi olan kârğir ev Mart 1934 ismail ve Hakkı ve 

Şubat 1936 Melek Tekçe 
Tarla Haziran 1341 Kerim Kısaer 
Bahçeli ev ' Şubat 1936 Ülkü 

Halk Partisine bağışlanan 
Hakimiyeti Mil%e Matbaası K&tük: 675 
Arsa 'WlîiJpCütük: 676 

îş Bankası lehine 198 717 liralık ipotekle birlikte bağışlanmıştır. 

Ankara Fevzipaşa <Mh. 
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Atatürk tarafından yapılan vasiyetnameye istinaden Halk Partisine geçen gayrimenkuUer 

Mahalle • • 
İl veya ilce veya köyü C i n s i Ada Parsel Kütük No. 

Çankaya Bağ 1955 36 . 36 
» Reisicumhur Yüksek Makamına 1955 * 37 37 

mahsus eski, yeni köşk ve müşte- İçerisindeki 6 parça bina Dev-
milâtını havi bahçe ve bağ let tarafından inşa edilmiştir. 

» Bahçeli kagir köşk 1955 38 38 
V Tarla « Müfrez » 1955 228 
» Bağın 84480 hissede 6996 hissesi 1955 42 42 

Yukarıda yazılı gayrimenkuUer Halk Partisi tarafından 27 . X . 1949 tarihinde 1 777 260,50 
lira bedel mukabilinde Hazineye satılmıştır. 
Çankaya Kulübesi olan tarla 1055 2 2 . . 

» îki kulübesi olan tarla 1955 229 
Bu iki parça da Halk Partisi uhdesindedir. 

Merhum Atatürk'ün mirasçısına intikal ettiği bilinen gayrimenkuUer 
İl veya ilçesi C i n s i 

Samsun Halk Partisi işgalinde bulunan 
..''-, - köşk . 

Dörtyol Bahçe 
» Tarla 

Eğirdir Cjanadası tâbir edilen ada 
» Bahçe ' 

Adalet Bakanlığına 
1. Büyük Atatürk'e belediyeler tarafından 

yapılmış olan menkul ve gayrimenkul teberru-
larla bunların bugünkü durumları hakkında 
valiliklerden alman malûmat ilişik olarak sunu
lan listede gösterilmiştir. 

2. Listede adları yazılı olmıyan 51 il ve bu 
illere bağlı belediyeler tarafından bu konuda 
her hangi bir teberruda bulunulmadığı anlaşıl
mıştır. 

Bilgilerine saygı ile arzolunur. 
İçişleri Bakanı Y. 

O: Şahinbaş 
Büyük Atatürk'e belediyeler tarafından yapı

lan teberruları gösterir cetveldir. 
Antalya : 
Antalya Belediyesince Büyük Atatürk'e bir 

ev hediye edilmiş ve ölümü dolayısiyle vârisi 
bulunan hemşiresine intikal etmiştir. Bu ev bil
âhare özel saymanlıkça istimlâk edilmiştir. 

Ankara : . 
Ankara Belediyesince Büyük Atatürk 'e na

kit, menkul ve gayrimenkul bir teberruda bulu
nulmamıştır. Atatürk hayatta iken Hükümet 
caddesinde Hanardı sokağına tesadüf eden ve 
altında 6 dükkânı bulunan 70 800 lira İiymetin-
de bir bina ile Hipodrom civarında 449812,50 
metre kare arazi bedelsiz olarak ve bizzat ken-

. dileri tarafından 17 . V . 1938 tarihinde Ankara 
Belediyesine bağışlanmıştır. 

Kızılcahamam Belediyesince ' Soğuksu na-
miyle mâruf mahaldeki gayrimenkulun belediye 
meclisinin 22 . VII . 1934 gün ve 73 sayılı ka-
rariyle 29 . VII . 1934 tarih ve 10 numaralı ta
pu senediyle Atatürk'e hibe edümiş ve Atanın 
ölümünden sonra hemşiresi tevarüs etmiş ve 
1500 lira mukabilinde belediyeye satmışttiv 

Bursa Belediyesince Çekirge yolu üzerinde 
Çelikpalas binası yanındaki köşk ve müştemilâ-
tının 17 000 liraya satmalınarak 1923 yılında 

# şehir adına Büyük Atatürk'e içindeki eşya ve 
müştemilâtiyle teberru edümiştir. 2 Şubat 1938 
tarihli hibename ile Atatürk tarafından bele
diyeye hibe edildiği. Atatürk'ün vefatından son-
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ra henişicesi .tarafından va,zıyed olunmuşsa da 
vasiyetleri yerine gelmek üzere bilâhare köşk 
belediyece istimlâk edilerek Çelikpalasa hisse 
senedi mukabilinde devredilmiştir. 

Edirne: 
yEdirne özel İdaresinin Ecedoğan namı ile 

mâruf üç kilometre kare arazi ve müştemilâtı 
ile Belediyenin Şarayiçi ve Tavuk Ormanı de
nilen yer î l Genel Meclis ve Belediye Meclisinin 
1 . 3 . 1934 tarihli kararı ile bağışlanarak 13 
j e , 4 4 v t ^ p n numaralı senetlerle Atatürk adına 
tescil eâilmiş ise de senetlerinin takdiminde te
şekkürlerini bildirerek tekrar eski sahiplerine 
ihda buyurmaları,üzerine kayıtları tashih edil
miştir. 

Erzurum: 
Erzurum özel idaresince Hazineden 6 1W 

liraya alman bir ev Atatürk'e bağışlanmış ve 
1939 tarihinde bu ev veraset yoliyle Makbule 
Baysal tarafından 10 bin liraya satılmıştır. 

Hatay: 
Dörtyol ilçesinde Hazinece müzayede ile 25 

parçadan ve 2840 dönümden ibaret gayrimenkul 
5 764 lira mukabilinde Atatürk'e satılmış olup 
20 . 5 . 1938 tarihli vasiyetnamesi ile Devlete 
hibe edilmiş ve bu suretle Devletçe Ziraat iş
letmeleri Kurumuna intikal etmiş ve Ekim 1950 
tarihinde işletme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
namına tescil edilmiştir. 

r l ^ a r t a : 
iliğir^irjPelediyesince Büyük Ata türk 'e 7 de

kar genişliğinde Canadası ye Unadası teberru 
jdilnıiş olup y^fa,tından sonra hemşiresi Mak-

vjî^le jBayş^n,,'a intikal etmiş ye adı geçen tara-
fmdjan 1,500, lira mukabilinde Raşit Taner'e sa-
Mmıştır. 

î)zmir: 
izmir Belediyesince ^Millî..]Emıl|ık idaresinden 

53, 500 liraya satın alınan Atatürk caddesinde 
4„ numaralı konak izmir şehri namına Atatürk'e 
hediye edilmiş ve vefatı üzerine hemşiresi^Mak-
bule Baysan 'a intikal etmiştir, izmir belediyesi 
Atatürk müzesi yapılmak üzere bu binayı 25.9# 

1940 talihinde; 30 bin liral bedelle satın almıştır. 
„H$len Jzmir Belediyesinin mülkü olup Atatürk 
müzjesi olarak kullanılmaktadır. 

istanbul: 
Yalova'da Hazineye ait Millet ve Baltacı 

çiftliklerinin satışı esnasında Atatürk tarafın
dan müzayedeye iştirakle alınmış ve bilâhara 
yine Hazineye teberru edilmiştir. 

Konya: 
Konya Belediyesince 19 . 2 . 1928 tarihinde 

istasyon caddesinde emvali metrukeden satın 
alman 345 ada 7 parsel 2825 metre karelik bah
çe ve içindeki bina 19 . 7 . 1928 gün ve 583 sa
yılı Belediye Meclisi karariyle 100 lira bedel 
.mukabilinde Atatürk namına satılmıştır. Ata'-
nın vefatından sonra vârisi Bayan Makbule ta
rafından bu bina özel Saymanlığa satılmıştır. 

Samsun: 
Samsun Belediyesince Atatürk 'ün Samsun'u 

, ük teşriflerinde ikamet buyurdukları şimdiki 
C. H. Partisi binası olarak kullanılan bina 1926 
yılında satın alınarak Atatürk'e teberru edil
miştir. Atatürk 'ün vefatından sonra hemşiresi
ne intikal eden bu gayrimenkulun 4 500 lirası 
(19 Mayıs Halk Müzesi tesis ve istimlâk bedeli) 
olarak konulan ödenekten ve 11 200 lirası da 
C. H. Partisince belediyeye ödenmek suretiyle 
15 313 liraya Makbule Baysan'dari 24 . 5 . 1945 
tarihinde istimlâk edilerek C. H. Partisine (19 
Mayıs Halk Müzesi) olarak kullanılmak üzere 
teberru edilmiştir. 

Trabzon: 
Trabzon özel idaresince bir kö ş̂k Atatürk'e 

hediye edilmiştir. Bunun mefruşatı Trabzon 
Merkez belediyesince /Cemin olunmuşsa da vefa
tından sonra köşk. eşyasiyle, birlikte, hemşiresine 
intikal etmiştir. Bunun üzerine belediye tara
fından adı geçen aleyhine açılan dâva neticesi 
eşyalar tamamiyle g,eri alınmış ve köşk te bele
diyece istimlâk olunmuştur. 

Sorunun 4 neü kıslmmda ileri sürülmüş olan 
bir husus vardır ki, o da ecnebi devlet rüesa-
sından ve müesseseleri tarafından gönderilmiş 
olan kıymetli hediyelere aittir. Bunları Cum-
hurlbaşikanlığı Genel Kâtipliğinden sordum. Ve
rilen cevap; bizde Ibuna ait hiejbir kayıt ve ma-
4Ûmat olmadığı merkezindedir. Aynı şeyi Dışiş
leri Bakanlığından kek l ik bir tezkere ile sor
dum. Buna verilen cevapta da (Sinan Tekeli-
oğlu tarafından B. M. Meclisine sunulan sözlü 
sorunun son paragrafında bahsi geçen, hediye-
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ler hakkında Bakanlığımda malûmat bülunm'â-
dıgmdan Ibu cihetin CuaİhuM)l)fî!^nhtf' Genel 
Kİai^pîîğinden sorüîmâs'f' d:enSn^kt©^r: Oradan 
da sordum, t i râz evvel arzettiğinf^vaBı verdi-

Malûmalf bundan inarettîr; BafKâ Mr'nokta 
hakkında'eksik'' bir şef* varsa* sörs'tınlâ^, onları 
da tahkik "ettireyim; 

BAŞiKAft — Sinan" Tekel ibpı : 
SİÎSTAN" TBKMMĞİÂJ (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar, görüyorsunuz ki, çok ağır bir vazi
feyi görmek üzereyim. Bu memleketi yoktan var 
eden, Türk Millerinin, başına geçerek" onu za
ferden zafere ulaştıran büyük Ata'nın ölümü sı
ralarında yapmış olduğu vasiyeti her gezdiğim 
yerde millet bana sordu. Beniım biraz eski vasi
yetten malûmatım vardı. Arkadaşlarım belki gü
leceklerdir, Atatürk benim iyi arkadaşımdı. 
('Sağdan :gülüşimeler) Çünkü hesaplarına gelmez 
onların. Zavallı insanlar bir yol tutmuşlar onun 
üzerinde gidiyorlar, Türk Milletini de uyuyor 
zannediyorlar. Hayır arkadaşla?, Türk Milleti 
uyumuyor. İşte Sayın Adalet Bakanı bütün te-
ferruatiyle Atatürk'ün, Reisicumhur olarak 
Türk Milletinin onun ikameti için, geldiği za
man otursun diye verdiği eımvalü emlâki şu ve 
bu zapt etmişlerdir. Arkadaşlar; hepiniz bi
lirsiniz ki, belediyeler tefberru yapamazlar. 

NAŞİT FIRAT (Ordu) — Satınalfmıştır. 
SİNAN TEKELÎOĞMT (Devamla) — Sa-

tmalmifttf diye sen"söyMyorsvm. 
Şimdi; şu halde demek ki, belediye satînaî-

mış ve Atatürk meselâ, Konya'ya gitikîeVinde" "o 
evde oturacaktır, tamir'e o-itiklerihde o evde 
oturacaktır, Samsun'a gittiklerinde yine o evde 
oturacaktır. 'Bu ev, Atatürk'e, Türk Milletinin 
Reisicumhuru olduğu için, Reisicumhurun ika
metine tahsis edildiği için verilmiştir, ne Mak-
hule Hanıma' ne de şuna buna marledilelbilir. (Oü-
lüşüneler). 

Şimdi arkadaşlar. Atatürk milletin ibalbası 
olmak itibariyle, o tbalbanm evlâdı, Türk Milİe-
tininrîbir ferdi olarak t e n ile hak istersem... 

NAŞİT FIRAT (Ordu) — inayet ola. 
SİNAN* TEKEBİOĞ^Û (Dövamlâ) — Türk" 

Milleti kamilen onu is t iy#! Çünkü Ata^irk 'e 
verilen ve foağışlâhaıi1 her" şey T ü r k Milletinin 
senbolü, Reisicimhuru olduğu için Ata tü rk^ 
bağışlanmıştır. O Ata ki, dünya yaşadıkça ölmi-
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yecektir. ölmiyecek bir şahsiyettir. Biz Ata
türk 'ü Atatürk olduğu için severiz. Yökslif 
Atatürk'e mideleriyle bağii insaıil'ardan döğ^ 
liz. Sayın Adalet Bakanı, bu iş, hukuku husfc 
siyeyi alâkadar eder, buyurdular. Vermiş" ol
dukları izahatla hiç de hukuku hususiyeti aW 
kadar etmediği meydana'çıktı. Tam mânasl^le^ 
hukuku âmme esâsına müstenit bir sörû idi. 
Beii sorumu Başbakana sordum. BaşİEkfâftri 

Türkiye Büyük Millet Meclisinîn'idâri teşkîfe-' 
tının başındadır. B. M! Meclisi âzası olarak 
soruyorum; böyle bir vasiyetten malûmatın 
var mi, diyoruın?,! 

Bir vasiyetten evvel Atatürk'ürif bir vasiye
tini de biliyorum/ Burada C. H. Partisinin bi
rinci kongresinde bu mesele mevzubahs olmuş
tur. Şimdi arkadaşlar, burada Halk Partisinin' 
Birinci Kongresinde, şu kürsüden, okursanız 
Atatürk'ün hatıratını görürsünüz, ki, o hatıra* 
Halk Partisinin Birinci Koiıgeresmdef okuüMuş 
ve söylenmiştir. Atatürk, benim neyim-varsa, 
bütün emlâkim ve nukudum Halk Partisinindir. 
Birinci vasiyet budur. ' 

O vasiyet o zamana göre bütün milleti temsil, 
eden bir partinin azaları huzurunda Türk Mil
letine ifade edilmişti, şahit Türk Milletidir. 

Arkadaşlar, Kanunu Medeni der ki, iki va
siyet varsa, ve aralarında fark varsa, birinci 
vasiyet muteberdir. İsterseniz maddesini öküyâ-J 

yım, belki bilmezler, öğrensinler. Aynen' 
«Bir kimsenin muayyen bir malı hakİsmdâ^f 

vasiyetinin sonradan yaptığı tasarrufla' telin 
kabil olmazsa "hükümsüz olur. 

Ben "bilmfyorüm Kânunu Meâeriî söylüyorr 
Şimdi acaba birinci vasiyetname' tabeSfilerek"'" 
bütün* dünyaya neşredîldiğı' halete ikinci Vaşı-V* 
yetnâmiâ* mütet)er olur mu 1 Olmaz* Kâriüriü Me
denî diyor:... ne bileyim 'ben." 

Şimdi arkadaşlar; bendeniz 'bunların hep-' 
sini 'sıra'ile Adale t Bakanı Sayın arkaââşîm'iz" 
hakikaten büyük bir tetkikât" yapmış ve'Tiirk*' 
Milletini tenvir etmek için büyük bir geyreif 
sarf etmiştir. Benim kendilerini "teşekkür ' et
mekten" başka bir' diyeceğim ydkurr. 

Yalnız son mactoîeyi ^anliyâmâhıışlârr Sön 
madde Hâkîkâteri biraz" karişıkcadir . 

Arkadaşlar; İstiklâl Harbi sıralârihdâ Türk*'" 
Mületi" tarihî'' âlemden : silinmişti*,* fakat Türk 
Mîlletî bütün"bir eihahi husumete- karşı' ' koy-
mâk içîn''âikıMi. Her yerde Türk"Muletinin ?u-" 
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hıına fatiha okunurken, o büyük adam Türk 
Milleti ile beraber cepheleri doldurdu, cephe
lerde mücadele başladı. Her taraftan Türk Mil
letine yardım olmak üzere paralar gönderildi, 
yardımlar yapıldı. Ezcümle bunlardan bir ta
nesi; Hint Hilâfet Cemiyetinden gönderilen 11 
milyon liralık nakittir. 

Arkadaşlar, tarihi aynen okuyorum. (Sağ
dan gürültüler) Hiç ses çıkarmaya ihtiyacınız 
yoktur arkadaşlar... 

(Sağ tarafa hitap ederek) 
Zavallı sizler, bir şey bilmezsiniz. Yalnız, siz 

sarılmışsınız bir kuru ağaca, o salandıkça siz de 
sallanıyorsunuz... (Soldan alkışlar, gülüşmeler) 

NAŞÎT FIRAT (Ordu) — İftihar ederiz.. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla — Hele sen, 

hele sen... Oradan oraya geçtin.. 
BAŞKAN — Rica ederim, muhavere şeklin

de olmasın. 
"""Müsaade ediniz, hatip sözüne devam etsin. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — 
Arkadaşlar, Naşit Fırat daima sımsıkı bağ

lanır. Bu sefer bereket versin geldi. Ama gele
cek sefer gelmiyeceğine senet vereyim 

BAŞKAN — Siz devam buyurun. 
Müdahale etmeyin rica ederim. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Arka

daşlar, bendeniz Adana cephesi kumandanı idim. 
Eğer merak edenler varsa arkadaşlar Genelkur
maya giderler, orada dosyalardan raporlarımı tet
kik ederler. O vakit benimle beraber çalışan birçok 
arkadaşlar vardır. Suriye'den Tevfik Abut is
minde, bir zat bana müracaat etti, Hint Hilâfet 
Cemiyeti Türk milletinin istiklâlini kazanması 
için Türk milletine hatırımda kaldığına göre 
vâsi mikyasta bir altın para hediye etmiş, mik
tarını Hükümet, Hint Hilâfet Cemiyetinin mü
messili olan Hindistan sefirinden öğrenir bu 
paralarla beraber beş tane de pırlantalı murassa 
saat vardır. Bunların üzerinde isimler mahkûk-
tur, birisinin üzerinde de Tekelioğlu Sinan ya
zılıdır. (.S-ağdan gülüşmeler) 

Geçerken gülüşenlere beş kuruş sadaka ver
mek için saatinizi vereceğim, diyor, 

Arkadaşlar, ben tetkik ettim, bu zat Cebeli 
Lübnanlı bir Katoliktir. Buna be a şu cevabı 
verdim: Ozaman burada Mustafa Sağir isminde 
bir adam asmışlardı, onun bir de arkadaşı vardı 
onun ismini söylersem, bu benim için doğru ol-
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madiği gibi o büyük adam için de doğru olmaz.. 
(Sağdan soldan söyle sesleri). . 

SAFFET GÜROL (Konya) — Tarih önünde 
söylüyorsun, söyle. (Söyle söyle sesleri) 

BAŞKAN — Devam ediniz, arkackşlar hati
bin sösünü kesmeyiniz. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamle) — Ben 
buraya arkadaşlar, adam teşhir etmek için gel
medim. Hakikati ortaya atmak için... (İsmini 
verirsen tarihe inal olur sesleri İsmini de ica-
bederse vereceğim.. İsmi bende mahfuzdur. 
(Sağdan telâş etme yine söyle sesleri) Niçin te
lâş edeceğim, ben bu adama, eğer sen benim 
hududumdan geçersen ben seni asarım diye ce
vabı ret verdim. Bana dediler ki, sen bu ada
mın peşini bırakma. Benim vaziyetimi bu casu
sun sözlerine istinat ettirerek karar vermek ve
ya almak benim için zül olur. (Sağdan, yaşa ya
şa sesleri) (Gülüşmeler) Ağla, malûmya gülmek 
ağlamanın kardeşidir, İnsanlar, böyle bilhassa 
Halk Partisi gibi feci bir âkibete düştükten son- _. 
ra... (Sağdan alkışlar). 

BAŞKAN — Soru mevzuuna girin. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Size ne 

oluyor, bilmiyorum. Acaba siz de mi hisse al
dınız? 

BAŞKAN — Soru mevzuundan çıkmamanızı 
rica ederim. (Devam sesleri). 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Arka
daşlar, bu Tevfik Abut Ankara'ya müracaat et
miş, Antalya yoliyle Ankara'ya gelmiş para ve 
saatleri getirmiştir. Bu paradan da haber yok
tur. Bu saatler ne oldu bilmiyorum Bulun da 
bana verin. 

Şimdi arkadaşlar, bu soruyu sormaktan mak
sadımın ne olduğunu da burada Türk milletine 
ifade etmek isterim. Görüyorsunuz ki, bu vasi
yetnamede İsmet İnönü'nün çocuklarına da bir 
bağış vardır. (Soldan almamış sesleri) Alsın al
masın var ya: Zaten almaya ihtiyacı kalmadı ki. 
Daha ne alsın?. Bizim en sonuncumuzdu ama en 
başa geçmiştir. 

Arkadaşlar, Atatürk, ölmezden biraz evvel" 
kendisine İsmet Paşanın vefat ettiğini söylediler. 
Atatürk'de kendisini sevmediği, kendisini attığı 
halde onun çocuklarına bir cemile olsun diye bu 
parayı onlara bağışlamıştır. 

NAŞİT FIRAT (Samsun) — Fala mı bak-. 
tın?. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Musa-
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ade büyürün ben söyliyeyim. (Trabzon Milletve
kili Cemal Reşit Eyüboğlu'na hitaben) Sen sus 
maliyeci sen hesabını zor yapıyorsun evlâdım bi
raz SÜS..;; 

Arkadaşlar, şimdi İsmet İnönü atıldıktan 
sonra, millet huzurunda konuşuyorum, Mustafa 
Kemal bu mirasını bağışladı. Halk Partisinin ba
şına emin bir adam koymak istedi, emin bir 
adam olarak kendisine en yakm ve lâyık halef 
olarak Celâl Bayan buldu. îsmet İnönü men-
kûptu. Bizim arkamıza 30 polis koyanlar onun ar
kasına da 25 polis koymuşlardı. (Ayıp ayıp ses
leri). 

BAŞKAN — Rica ederim Tekelioğlu mevzu 
dahilinde konuşunuz... 

StNAN TEKELÎÖĞLU (Devamla) — Efen
dim soruyu parlatıyorum. (Gülüşmeler) Şimdi 
arkadaşlar vaktaki Atatürk öldü, Reisicumhur 
seçimi yapıldı, Reisicumhur seçimi neticesinde, 
Atatürk ;ün milleti ve partiyi kendisine emanet 
etmek istemediği İnönü Reisicumhur oldu. Ata
türk'ün kendisine vermiş olduğu vazifeyi yap
mak için Celâl Bayar Halk Partisinden ayrıldı 
ve Halk Partisi arasından sizleri seçerek bir 
parti kurdu. Şimdi ben soruyorum; efkârıumu
miyeye. Atatürk'ün Halk Partisi dediği parti 
acaba bu Halk Partisi midir?. Yoksa Atatürk'ün 
itimat ettiği Celâl Bayar 'IM başka isimle kurdu
ğu şimdiki Demokrat Parti midir?. (Sağdan bra
vo sesleri alkışlar). 

• BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı. 
SÎNAN TEKELÎÖĞLU (Devamla) — B i r 

dakikam kalmış. Onun için son sözümü söyliye
yim : Şimdi biz Atatürk'ün Anıt - Kabrini bı
raktığı miras ile mi yapalım, yoksa zavallı Türk 
milletinin parası ile mü. Çünkü Halk Partisi 
Atatürk'ün miras olarak bıraktığı parayı Türk 
milletini boğmak için kullanıyor. (Soldan alkış
lar, Sağdan gülüşmeler ve alkışlar). 

Arkadaşlar; bugüne kadar o büyük adamın 
türbesini yapmak için Türk Milleti tam 26 mil
yon lira sarf etmiştir. Daha da 100 milyon bel
ki sarf edecektir. Feda olsun. Fakat onun nam 
ve hesabına yapılacak olan âbideyi kendi met-
rukâtiyle yaparsak önün ruhunu daha ziyade 
taziz etmiş olmaz mı?-

Atatürk'e anneleri öldüğü zaman sormuş
lar; annene nerede, nasıl bir kabir yapalım, ne 
şekilde bir şey istiyorsun demişler. O büyük 
adam gidin İzmir daglanndan bir kaya getirin 
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ve onu annemin başı ucuna koyun demiş. Ora
dan getirdikleri kaya parçasını başucuna koy
dular. Bu kadar mahviyetkâr olan bir insanın 
malını zaptedip öbür taraftan Türk Milletinin 
sinesinden kopan, fakir milletin elinden alınan 
paralarla büyük Ata 'nm kabrini yapmak doğru 
mü? I 

BAŞKAN — "Vaktiniz tamamdır. 
SÎNAN TEKELÎÖĞLU (Devamla) — Va

kit tamam öldüğü için iki kelime ile söylüyo
rum, Halk Partisinden bunları alalım ve büyük 
Ata 'nm bu işlerine sarfedelim. (Sağdan alkış
lar.) 

3. — Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe*mn, 
Macaristan'dan sahnahnan buğday, Diyarba
kır'dan mubayaa, olunan yağ ve istanbul balık
çılarına ağ ipliği için açılan kredi hakkındaki 
sorusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı Zühtü 
Hilmi Velibeşe'nin sözlü cevabı (6/117) 

T. B. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Dün olduğu gibi bugün de, Toprak Mahsul

leri Ofisinin iyi işlemediği ve kendisinden bek
lenen hizmetleri yapamadığı ve üstelk birçok 
kanunsuz işlemlerde bulunduğu endişesi umu
mi bir kanaat halinde hepimizi üzmektedir. Bi
naenaleyh bu endişe ve üzüntümüzün giderilme
si için aşağıda yazılı soruların Ekonomi ve Ti
caret Bakanlığınca sözlü olarak cevaplandırıl
masını hürmetlerimle arz ve rica ederim. 

Ördü Milletvekili 
Feyzi Boztepe 

1. Macaristan'dan Vehbi Koç firması ma
rifeti ile satınalman buğdayın hangi şartlarla 
mubayaa ve ithal edildiği ve bu işte her han
gi bir yolsuzluk olup olmadığı? 

2. Diyarbakır'dan mubayaa olunan bin ton 
yağın keza ne maksatla ve hangi şerait dâhilin
de satınalmdığı? 

A) Mubayaa olunan yağdan bugüne kadar 
kaç tonunun ve kaç kuruştan satıldığı? 

B) Halen bakiye mevcut mudur? Mevcut
sa bunların ne gibi bir muameleye tâbi tutul
duğu ve bakiyenin kıymetlendirilmesi için ne 
düşünüldüğü? 

3. İstanbul balıkçılarına ağ ipliği için açı
lan 250 bin liralık kredinin ve sonradan buna 
eklenen 40 bin liranın ne şekilde ve kimlere da
ğıtıldığı?.. 
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EKONOMİ ; VE^TÎÖAKEf BAKANI ZÜH-: 

TÜ' HîîJMt : VEfîltBEfE' (İzmir) — Feyzi 
Böztötfe arkadaşımın Toprak4'Ofise" tevcih ettiği 
şiddetli muahezeden bugünkü" Toprafr Ofisi' 
teşkil eden bütün' arkadaşları tamâmiyle tenzih 
etniek mecburîyetMd^r olduğumu arzetmekle $6»'-
ze başlıyacağım. Bilhassa Feyzi Boztepe ar
kadaşım herkesten- da"hâ' iyi bilmek icareber ki, 
OfîsT bu günfcü1 vaziyetinde1 '-bilhassa kendi mınta-
kasında' hakkiyle memnuniyeti 'mucip bit* şekil
de çalınmaktadır. 

Sıiâll^rîrii teşkil eden üç husustan ilk ikisi 
eski zamana taallûk eder. Biz iktidarı ele aldi^ 
ğınıızm ertesi gününden itibaren bu mevzular 
üzerinde1 pekçjok: şikâyet' ve ihbarlar karşısında 
kaldık. Derhal itimat ettiğiînîz, kendilerimles her 
suretlte emniyet edilebilir arkadaşlara vazife tev-
di"ederek"bü hususta lâzfım gelen teftişi ve tahki
ki yapmalarmı emrettik.-

Bu tahkikat çok' uzun sürdü. Bir kısmı bir 
iki ay evvel-ancok rapora babandı, bir kısmı da 
pek yakm samanlarda rapora bağlandı. Bunları 
sırasiyle arzedeoeğim. 

ilk-sordukları husus, Macaristan'a ısmarla
nan buğdaylar meseledir. 

Bu buğdaylar 12 . XII . 1949 tarihinde, ya
ni hemen bem«n tam bir sene evvel verilen bir . 
karar üzerine ilân, edilmiş, en müsait şartlarla -
memlekete 6555 ton buğday ithali için talep is
tenmiştir. Birçok talepler verilmiştir, bunların 
içerisinde Koç Firması tarafından verilen ve Ma
caristan 'a ithali beyan edilen teklif kabul edilmiş
tir. Bu hususta yapılan itirazlar şu nokta üzerin
de toplanmakta idi : AvustUfâlya, Kâtıada ve 
başka-yerlerden daha ucuz şartlarla' teklif vâki 
olm'âsma rağmen Koç firmasına bu iş verilmiş 
olmanın sebebi nedir! Bil' hususta muhtelif mü-1 

da*f8alâ¥M dililenmiştiSi1 Burtlârîn' arasından o »ı-
rada^St^rlih ve Dölâr^ dövizimizin^ çok; sıkışık ^va
ziyette bulunması ve bu itibarla Mâ«aMstiâ!»'dan-
ithatHdaha muvafık olacağı' hususıt ileri sürül
müştür. Büttlârın ne dereceye kadar! ̂ vârit' ola-'•• 
çağırt takdim edec*ek vaziyette değiüzi > Müfet
tişler-' %u •'hulusu mucibi muahaae görniüş ve bir 
nokta 'ürerine' ileri sürmüşlerdir. 

Bir de ikinci bir nokta daha vardır ki; t a t 
rifb&r ^İbir i 'dolârskadaV fbir dövizin' memlekete 
gellm^iş^oldtıgtt "hakkındaM iddiadır. Müfet
tişler !buttin:bu< hususları tahkik ve tetkik et
tikten sonra verdikleri raporda, o zamanın''• -, 
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umum müdürü ile yine o zamanda bulunan- bir 
şufbe müdürünün Ceza Kanununun ;240 h&Gi iriad i ; 

desd mucibince' mulha'keme edilmelerini istömîşle'r" 
ve evrak savcılığa gönderilmiştir. Ancak-sav6İ-' 
lık Af Kanununun çıkması üzerine evrakı iade 
etmiştir. Birinci husustaki vaziyet bundan ibtt-; 

ret'tîr. ^ * 
ikinci hususa gelince, bu, Diyarbakır'dan 

alman yağlar meselesidir. 
1949 senesinin 8 nci ayında 784' sayılr bir 

koordinasyon' kararı üzerine meteîekette-tmıilhle-
mel bir yağ sıkıntısını önlemek üzere bir miktar 
yağ satınalmması takarrür etmiş. Bunda MÜü 
Mü'dafaa ile diğer memurların ihtiyâcı nazarı 
dikkate alınmak gayesi güdüldüğüdöllenmiştir; 
Bunun üzerine Diyarlbâkir, Urfa ve Konya mm-
takalarından ofis namına yağ mubayaası Demir-
tepe Kooperatifine ihale edilmiştir. Bü "koopera
tif bir ay mulbayaa yaptıktan- sonra DiyarbakırV¥ 

yağ tüdcarları namına ve onliafı teımisil eden 
Necati Tüfekçi'den yağ tedarik edilmesini iste

nmiş. Ofk komisyoncu ve Tüfekçi mütâahhit va
ziyetinde olmak üzere Tüfekçi ile mukavelena
me yapılmıştır.. Fakat 21 . XI . 1949 da buna 
nihayet verilmiştir. Vasati maliyet 632 kuruş 
77 santim olmak üzere 1159,'5 ton yağ'-fcatıhâî-ın-' 
ımıştır. Bu 'birinci safhasıdır. 

İşin ikinci safhası 'bidayette : Millî Savunma 
630 ton istemiş, sonra bu miktar 589 tona indi
rilmiştir. Ve 314 ton kadar mal alınmıştır. Satış 
'bedeli 652,5 ile 672,5 kuruş arasında tahâwül 
etmiştir. Daha 266 ton satmalınmâsı iealbeder-
ken, o zamanın Ekonomi ve Millî SaTantftâ'B^ 
kanlarının şifahi anlaSşonâlariyle bü sa'tınahnma 
işinden vazgeçilmiştir. Bu beyan edildikten son-; 
ra da bu yağlar elde kalmıştır . 

Yağ tfiyatları bundan sonra düşmece başla
mış, talep etmiş olan diğer daireler de yağ al
maktan vazgeçmişler yalnız vasati S ^ S kuruş
tan ölıhök üzere mütef errdk olarak 1868 kilo ka
d a r yağ^ satılmış, yekûn satış H315,'5 ton radde
sinde' kaltmiş.' Şilmdi elde 840 lon kadaı^yaf1 bu
lunmaktadır. îstoklar üzerinde zaman zaman 
mütehasTsi!sIara yaptırılan analizlerde> yüksek fi
re ve asit miktarı görüld!üğtiin%enillbü- yağların 
sızdırılmasına karar verilmiş lve %ir hâ^li' mâs ife 

raf"'ölmuş. (Oülüştaeler) ve bü Cağlar da^sızdı-
rıimiştlr'.' 

Şimdi müfettiş raporlarına1 nazaran bu mu
amelece-^aşt^ân "ağağı* kadSr^tabS'f müâfeele f t i^ • 
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Cariyle.hjlçjbir..yolsuzluk göriJUırnedi ve eğer yağ-
larm elde kaknası -vaziyeti varsa bunun da bi
raz .tecrülbes^likten »ileri geldiği spylenmekte-
diir. Raporlarda höyle yazıyor. .Başka cihetten, 

, siyasi tcerj(hjeden J ş tahkik edilmeye değer mi, 
»-c|eğ!meız mi ?, O da ayrı bir bahis. 

Şimdi bu yağlar ne yapılacak, JVfüsaade bu
yurursanız bu yağları elden çıkarmak ve zara
r ı mütaı^ün mertebe, azaltmak için Ekonomi Ba
kanlığınca (bâzı .tedbirler düşünülmüş ve .tatbi-
ikına gerilmiştir, .Fakat bunların bugünden ifşa
sında mahzur, gördüğüm için pfisin menfaati 
noktai nazarından şimdilik bu hususta bir şey 
söylemiyerek bunu atiye terketmeyi muvafık bu
luyorum. 3u iki hâdiseden t sonra Boztepe arka-
d^aşunızm rsorduğu üçüncü suale geçiyorum. 

4ştjanbul balıkçılarına verilen 250 000 ve bi-
lahara, 40.000 lira meselesidir. İstanbul'da belli 
^aşlı.iki balıkçı teessüsü vardır. Birisi Balık 
Müstabsılları Kooperatifi namı altında çalışan, 
yaktü hali yerinde, bilhassa işin ticaretiyle uğ
raşır kimseler vardır, ikincisi de.Balık Avcıları 
istihsal ve Rçedi Satış Kooperatifi namı altında 
kurulmuştur...Bu da doğrudan doğruya müstah
sil balıkçıların kendi taraf nidan kurulmuş" ve 
.bilhassa tabiî olarak vaktü halleri müsait bulün-
mıyan bir.teşekküldür. 

İstanbul bölge avcıları, tm\ arzettiğim ikinci 
.teşekkül, müracaat etmiş 12 . 1 2 . 1949 tarihli 
bir idare, heyeti karariyle, o sırada Toprak Ofis 
balık işlerime de bakıyordu, kendilerine para ik
raz edilmesini istemişler ve noterden musaddak 
bir .mukavele ile kendilerine 250 bin lira para 
gerilmiş. Bunun 200 bin lirası malzeme kredisi 
olarak verilmiş, 50 bin lirası da isihsal sermaye
ci ojarak ortaklardan teşekkül edecek gruplara 
ifraz olunmak maksadiyle bu gruplara verilmiş. 
Bu »sene de Ekim Mayında ortaklar tekrar müra
caat ettiler. -Müşkül -bulunduklarını nazarı dik
kate aldık, kooperatifi himaye etmek zaruret ve 
ihtiyacı karşısındaydık bunun için kendilerine 
bütün ortakların müşterek ve müteselsil kefale
tiyle ,ve. yjne resmî bir senetle.40 ,bin lira .daha 
yerilmesini kabul ettik. Bunun ancak 33 .bin li
rasını ç^tiler, 7 hin lirasını sekmediler. Aldık
larından da 20 bin lirasını) tekrar bize ödediler. 
Balık.Kooperatifi hakkındaki vaziyet budur. 

:^eyeti .umnmiyesi itibariyle ü k iki sualin 
mevzuu. Jienüz muamelede bulunmaktadır. Her 
.ne kadar çaycılıkça iade edilmişse de üzerine mu

amele yapılmaktadır. Zaten orada ismi .geçen ar
kadaşların hiçbirisi de halen ofis hizmetinde de
ğildir. Diğer husus hakkınca da, nazarı dikkate 
alarak bütün kooperatifleri .himaye ettiğimiz gi
bi, bilhassa, ehemmiyet verdiğimiz Balık Avcıları 
Kooperatifini himaye etmeye davam etmekteyiz. 
Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Söz Feyzi Boztepe 'nindir. 
FEYZİBOZTEPE (Ordu) — Çok muhterem 

arkadaşlar, Saym Zühtü Velibeşe'nin, Ofise kar
şı bir cephe aldığımı imâ eder tarzda konuşması
nı tavzih etmek isterim. 

Ofiste çalışan memur arkadaşlarımızı her çe
şit kötülükten ben de tenzih etmek isterim. El-
betteki memurlarımız az para ile çok iş gören 
millet hizmetlerinin en mühimini başaran vatan
daşlarımızdır. Fakat onların arasında işi »güya 
çevirir gibi gözüken fakat tamamen kendi menfa
atini ariyan insanlar da vardır. İşte »bizim .sözü
müz o gibilere aittir. Binaenaleyh, biz Ofise fe
nalık değil iyilik etmek istiyoruz... 

Kıymetli arkadaşlarım; belki- bugün huzurla
rınızı fazla işgal edeceğim. Hâdise mühimdir. 
Muhterem Bakan arkadaşımızın izah ettiği gibi 
değildir. 

Evvelâ Vehbi Koç Müessesesinin alışverişi 
başkadır. Buğday alışverişi ile ilgisi yoktur. Ara
ya başkaları girer, onun parasiyle, onun firma ve 
ismi ile iş görülür. Esasen harb,içinde bir de 
sac getirmiş, Millî. Korunmaya düşmüş ve kendi 
başkanı bulunduğu ticaret odasının verdiği ra
porlarla yakasını .sıyırdığı kulağıma gelmiştir. 
Bilmiyorum .belki çok, temiz bir vatandaştır, şah
san tanımıyorum. 

Buğday mubayaası işi : 
Bu m^ıbayaa 1950 yılında ve 14 Mayıs tari

hinden önce yapılıyor. Hâdisenin »-cereyan şekli 
şöyle oluyor : 

1949 -yılı sonlarında, Macaristan 'in Türkiye 
Ticaret Ateşesi tarafından Ofise buğday .şajşma 
teklifi yapılıyor- ve bu teklif o zaman-Ofisçe red
dediliyor. Aradan bir - müddet _ geçtikten . sonra 
ayni teklifi mümessil plajîak^ Vehbi Koç Firması 
getiriyor. Bu sefer teklifykabul.ediliyor. Vehbi 
Koç Fijanaşmın teklif yaptığı tarihlerde Ofise 
çok .daha müsait teklifler geliyor. Fakat bu tek
liflerin Jjir. kısmı ya reddediliyor veya cevaplan
mıyor. öte .yandan ,Yehbi, Koç Firması vju^taşiy-
1 e,. Mac ariyan !çlan by,ğday mubayaası, mukave-
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leye bağlanıyor. (Bütün bu teklifler, Ofisin dos
yalarında mevcuttur. Bunu bir milletvekili ola
rak ve bin bir güçlüklere göğüs gererek bendeniz 
tetkik ve tahkik ediyorum, çıkarıyorum da Muh
terem Bakan neden bilemiyor ve bulamıyor! Bi
naenaleyh bunlar karşılaştırılacak olursa memle
kete yapılan ihanetin derecesi kolaylıkla meydana 
çıkar). Şimdi de Vehbi Koç Firmasiyle yapılmış 
olan mukavelenin esaslarına geçiyorum. Bu esas
lardan : 

1. Mubayaa, cif satış üzerindendir. 
2. Buğdayın beher tonu 95 dolardır. Ayrıca 

her ton için Koç Firmasına, iki dolar karşılığı 
Türk parası ödenecektir. 

3. Mubayaa edilen malda yabancı tane % 2 
den fazla olduğu takdirde beher tonda (2) dolar, 
çavdar maddesi % 3 ten fazla olduğu takdirde 
de yine ton başına (1) dolar eksik ödenecektir. 

Mubayaa masrafı şöyledir : 
Ofis, bu malı Türkiye rıhtımlarından tesel

lüm etmesi icabederken, böyle yapmıyor ve Al
manca bilen bir memurunu, yol masrafları ve yev
miyesi Vehbi Koç firması tarafından verilmek sure
tiyle Macaristana gönderiyor. Bu memur Maca
ristan'da firma mümessilleriyle temasa geçiyor 
ve firmanın Vehbi Koç'la olan anlaşma şartlarına 
muttali oluyor. Görüyor ki durum, Vehbi Koç'
un Ofise yapmış olduğu teklif gibi değildir. Ya
ni firma beher tonunu 95 dolardan değil, 89 do
lardan satmaktadır. 

Bu .dürüst memur işin içinde, bir dalavere 
döndüğünü görerek daha müteyakkız davranı
yor ve firmanın yetkililerini ikna ederek malın 
•analizim yaptırıyor ve tanzim1 edilen analiz ra
porunun imzalı nüshasından birini de kendisi 
alıyor ve saklıyor. 

Mal gemilere yükleniyor ve yola çıkarılıyor. 
Bu esnada Vehbi Koç firmasiyle Toprak Ofisi 
mutabık kalarak, malın Macaristan'daki anali
zimin değil, Türkiye'de yapılacak analizinin mu
teber olması şeklinde satış mukavelesi değiştiri
liyor . Ofisin ozamanki dirayetli idarecileri bu 
tadilin sebebini şöyle izah ediyorlardı: (Mal yol
da iken değiştirilebilir. Ve yerine.daha düşük 
evsafla bir mal konabilir, bu sebeple buradaki 
analizi esas aldık ve oradakini tanımadık.) 

Bu zevata hemen şu cevap verilebilir: Ma
demki, yalnız Ofisin menfaatini düşünüyorsu
nuz. Bu takdirde yapılacak tadil şöyle olabilirdi: 
«Malın Macaristan'da yapılan analizi esastır. 
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Şu şartla ki, tesellüm sırasında; yani Türkiye 'de 
yapılacak analizde mal, daha düşük bir vasıfta 
çıkmasın, böyle olduğu takdirde Türkiye'de ya
pılan analize göre bedel ödenir.;» 

Hikâyeye devam edeyim. Gemiler İstanbul 
Rıhtımına geliyor ve tesellüme başlanıyor. Tabiî 
hassasiyetle bir analiz yapılıyor ve neticede sa
tış mukavelesi şartlarına tamamen uygun bir 
rapor istihsal ediliyor. Garibi şu ki ; İstanbul'da 
yapılan analizin neticesi, henüz Umum Müdür
lüğe gelmeden, neticeden % 100 emiri olarak 
Umum Müdürlük, 95 dolar üzerinden malın be
delini Macaristan'a gönderiyor. Tabiî bu para
nın ton basma 89 doları firmanın, geriye kalan 
6 doları da Vehbi Koç firmasmmdır. Bu pay 
Macaristan'daki bir bankaya yatırılıyor ve bu 
suretle Vehbi Koç firması lehine 39,600 dolarlık 
bir döviz kaçırılmış oluyor. Mevziiubahis olan 
buğdayın gerek Macaristan'daki analizinde, 
gerek Ticaret Vekâletince Ofis işleri için me
mur edilen teftiş heyetinin yaptırmış olduğu 
analizde, kırık ve cılız tane nispeti c/c 4 küsur 
çıkıyor ve buna göre de, satış bedelinden 45 kü
sur, bin dolârm kesilmesi icabederken bedel tam 
olarak ödeniyor. Bu miktara, Macaristan'a ka
çırılmış olan 39 küsur bin doları da ekliyecek 
olursak ofisin, yani memleketin döviz zararı 
84 kusur bin dolara baliğ olur. Bu zarar yetiş-
miyormuş gibi, satış sif olduğu halde, malın si
gorta bedeliyle menşe, şehadetnamesi masrafı 
yekûnu olan 7 bin doların, Ofis Hukuk Müşa
virliğinin menfi mütalâası olmasına rağmen, 
Vehbi Koç firması namına tahakkuk ettiriliyor. 
Ve fakat bu firma her nedense bu parayı Ofis 
kassasından henüz almamıştır. 

İşte (Macaristan'dan satmalman buğday) 
rezaletinin iç yüzü budur. Hiç şüphe yok ki, 
bu rezalet, Halk Partisi iktidarının, memleket 
bünyesini ne şekilde kemirmiş bulunduğunu is
pat eden küçük bir numunedir. Bugünün ikti
darı, muhakkak ki, bu sefil ve betbaht hareket
lerden içtinap edecek ve millet huzuruna temiz 
olarak çıkmasını daima şiar edinecektir. Bunda 
'hiçbir vatandaşın en ufak bir şüphesinin bulun
madığına inananlardanım, (Sürekli alkışlar ve 
bravo sesleri). 

Bu böyle olmakla beraber, 14 Mayıs ikti
darının ilk Ticaret Vekili Sayın Zühtü Hilmi 
Velibeşe hâdiseye, gereği gibi ehemmiyet ver
miyor, bir millet çocuğu, bir Demokrat Parti 
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mensubu gibi hassasiyet göstermiyor, «Halk Par
tisine has olan, (Zaman her şeyi unutturur) 
felsefesinin tesiri altında bu çok mühim olan 
hâdiseleri oyalamak istiyor. 

Kendisine soruyorum: 
1. Savcılık, Af Kanununun şümulüne girdi

ğ i için hâdise sanıkları hakkıda, cezai bir ta
kibatta bulunmadığı için midir ki, Bakan kıyas 
yolu ile bu rezalette baş rolü oynıyanları tecziye 
etmemiştir. 

2. Yine bu rezalette mesuliyetleri sabit 
olanları hâlâ Ofisde istihdam etmektedir. 

3. Af Kanunu ile sanıklar hakkında cezai 
takibat yapılmıyabilir. Fakat öte yandan Ofise 
bu rezalet yüzünden 150 bin liralık bir zarar 
iras edilmiştir. Bunnn kanun yollarına baş vu
rularak müsebbiplerinden istenilmesi icabet 

. m«zmi ?• 
Bakan ve diğer alâkalılar niçin bu konuda 

dâva açmamıştır? Ve hattâ iş, neden şimdiye 
kadar hukuk müşavirliğine intikal ettirilmemiş
tir? Sakın Sayın Velibeşe, Ofis muhtar idaredir, 
ona ben karışamam, diyerek bir tevil yoluna 
sapmasın çünkü herkes gibi ben *de şahidi 
olmaktayım ki ; 

Zavallı Ofis, hergün ve her saat, Sayın Ve
libeşe ve onun muhterem müsteşarının vermek
te olduğu : gelişi güzel emirlerle idare edilmek
te ve şimdiki Umum Müdür de, şaşırmış bir 
vaziyette, aldığı emirleri, kendisi tarafından 
teşkil edilmiş bulunan ve bir eşine hiçbir idare
de tesadüf edilmiyen (Komisyonlardan çıkmış 
birer karar) haline getirmeye ^çabalamaktadır. 
Bu iş böyle yürümez. Adama iş değil işe adam 
düsturiyle rasyonel çalışma sistemini tatbik 
etmek zorundayız. Ve bunu- yapacağız. (Bravo 
sesleri ve alkışlar) 

Şimdi geçelim Balıkçılar Kooperatifindeki 
suiistimal işine: Balıkçılar Kooperatifine, ba
lıkçılığın inkişafı için ağ ipliği mubayaası mak-
sadiyle yapılan yardıma gelince •: 

Bu iş için Ofis tarafından alelacele ve evsaf 
belirtilmeden bir ilân yapılıyor. Bu ilân üzerine 
birçok müracaatlar meyanmda İstanbul Balık
çılar Kooperatifi de müracaatta bulunuyor. 

Yapılan tetkikte bütün Türkiye balıkçıları 
ve İstanbul- Balıkçılar Kooperatif i haricinde ka
lanlar da dâhil, Türkiye ağ ipliği ihtiyacı 

40 - 45 bin paket olması lâzımgel irken, yal-
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nız İstanbul Balıkçılar Kooperatifi talebin dört
te üçünü yapıyor. Yapılan talepler tetkik edil
meye başlanınca bunlardan birçokları talep 
yanlış yapılmıştır, diye reddediliyor. Bu suretle 
istenilen miktar takriben 30 000 pakete iniyor. 
Bu mey anda, şunu da hatırlatayım ki, ilân kı
sa zamana inhisar ettirildiğinden, bir kısım ba
lıkçılar bundan haberdar olmadıkları gibi, oku
ması olmıyan fakir ve hattızatmda bilhassa 
yardıma muhtaç olanlar ise tamamiyle liste ha-
riei bırakılmış bulunuyor. 

İstanbul Balıkçılar Kooperatifi ise her na
sılsa ilânda evsaf belirtilmediği halde tam bir 
evsaf listesiyle müracaatçılar nıeyanma girdi
ğinden derhal tevziat listesinin baş tarafında 
yer alıyor. Buraya kadar yapılan ihzarata kar
şılık ancak 10 bin paket ağ ipliği geliyor. Hal
buki kooperatif yukarda da arzettiğim veçhi
le Türkiye ihtiyacının zaten >% 75 ine tek ba
şına talep yaptığından tevziat yapıldığj takdir
de de gelen miktara karşılık mütenasip bir in
dirme yapılması dahi stokun yine •% 75 ini ta
lep edecek bir duruma sahip bulunuyor. 

Bakiye % 25 miktarının ise bütün Türkiye 
ve İstanbul kooperatif harici kalan balıkçılara 
yetişmiyeceği aşikâudır. 

Haddizatında yapılan bu liste hakkaniyet 
esasına göre tanzim edilmediğinden hususi bir 
organizasyonla kooperatif kanalı vesile , ittihaz 
edilerek de verilecek miktar acaba ne maksatla 
ve nasıl kıymetlendirileeektir? Kooperatifin 
Tückiye ihtiyacının 3/4 ünü talep etmesi şaya
nı dikkattir. 

Çünkü piyasada halen ağ ipliği mevcut ol
madığına göre kooperatif bunu kendi ortakla
rına stok bulurıdurtmak için mi verecektir? 

Bu hususta Ticaret Bakanlığının bilhassa 
kooperatifi vesile ittihaz ederek işin bir an ev
vel intacını tesri ettirmek istemesi de gözden 
uzak tutulmaması icabeden müphem bir nokta
dır. 

Bundan maada kooperatife ayrıca 250 bin 
liralık bir yardım yapılıyor. Bu yardım ise ma
alesef mahalline masruf bulunmuyor ve kapa
nın elinde kalıyor. Hattâ bu paraların: balıkçı
lığın kalkındırılması haricinde emlâk ve akara 
yatırıldıkları dahi şayanı dikkattir. Buraya 
kadar olan hâdiseler, yetmiyormuş gibi sayın 
Zühtü Velibeşe'nin idaresi zamanında yeni ge
nel müdür tarafından idare meçlisi kararı dftîü 
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alınmadan kooperatife tekrar 40 bin liralık bir j 
yardım yapılıyor. i 

Ofis Umum Müdürlüğünün re'sen bu yardı- j 
mı yapması mevzuatı hilâfına bir hareket oldu- ' 
ğıma göre acaba mesul makamda bulunan kim- j 
se bunu şahsan bütün rizki omuzlarına alarak 
mı yapmıştır? Hiç zannetmiyorum. Her halde \ 
bunda da Ticaret Vekâleti mezkûr tarihte ida- ! 
re meclisi bulunmadığına göre muhakkak ki, ] 

bir emir vermiş bulunacaktır. îşte bu büyük i 
yolsuzluklara göz yunımıyacağız. (Bravo ses- | 
leri ve alkışlar) | 

Şimdide, büyük mikyasta yapılan yağ suiis- i 
timali rezaletinden bahsedeceğim: 1949 Yaz j 
mevsiminde, ofis tarafından mubayaa edilen 
takriben on milyon liralık sade yağ işine geçi
yorum : 

Piyasa durumu ve satış imkânları hiç tet
kik edilmeden bir kararname ile, sade yağ sa
tın alması, ve piyasada nâzım rolü oynaması, 
vazife olarak ofise veriliyor. Ofis bunun üze
rine, bir yağ şartnamesi hazırlıyor. Ve kendi
si namına mubayaayı yapmak üzere (Demirte-
pe istihlâk Kooperatifi) ile anlaşıyor. Bu fir
ma ofis namına bir miktar mubayaada bulunu
yor. Ve nedense anlaşma bozularak ofis, kendi 
kendine mubayaaya çıkıyor. 

Tek basma Diyarbakır'dan ilk mubayaayı 
yapan, ve halen aynı makamda bulunan bir 
umum müdür muavinidir. Mubayaa ettiği mik
tar takriben üç milyon liralıktır. Bunu müte
akip daha üstün bir makam, bu mahallere gide
rek mubayaa işini tamamlıyor. 

Satın alman mallardan hiçbirisinin muaye
nesi tam ve uygun yapılmamıştır. Filvaki satı
cının sızdırma depolarında mal muayene edil
miştir, fakat bu hal yağın tenekelere tortusu 
ile birlikte doldurulmasına mani olmamış ve 
ofis, satıcının böyle bir hileye baş vurmasına 
göz yummuştur. Nitekim, yapılan mubayaala
rın ofiste muayenesini, ofisin ilgili bir şubesi 
istediği halde, bu şubece yapılan bir iki mua
yenenin menfi netice vermesi üzerine, umum 
müdürlük makamı, bu teklifi cevapsız bırakmış, 
ve başka bir muayenede bu yerde yaptırılma
mıştır. 

Yağ, o zamanki piyasa fiyatlarının üslünde 
bir fiyatla ve Tekelden satmalmmıştır. Muba
yaa, Diyarbakırlı olan o zamanki Ticaret Veki
li sayın Vedat Dicleli'nin akrabası veya akra-
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basmm ortaklarından olan şahıslardan yapıl
mıştır. 

Yağ işinde, zararın neresinden dönülse kâr
dır düşüncesiyle hareket edilmemiştir. Ve ge
çen Kış cüzi bir miktarının Ankara'da Askerî 
birliklere satılanları hariç, îstanbul'da hiçbir 
sade yağ satışı yapılamamıştır. (Bunlardan bu
gün dahi satışı yapılamıyan tip yağlara ancak 
yüzde beş civarında karıştırılmaktadır.) 

1950 Yazında, yağların bozulması ve kokma
sı sebebiyle takriben 600 bin lira da bunların 
yıkatılmasma ve sızdırılmasına sarfedilmiştir. 
Halen istanbul'da 800 küsur tona yakın sade
yağ vardır. Yağ fiyatlarının şimdi 4 - 4,5 lira 
olmasına göre enaz bu işten Ofisin zararı, bu
gün dört milyon liraya yakındır. 

Halen bu mallar soğuk hava deposunda bu
lundurulduğundan, masrafı gün geçtikçe art
maktadır. 

Bu masraflar; maliyete intikal ettirilmiş bu
lunsa idi, yağların bugünkü fiyatının hiç şüp
hesiz mubayaa fiyatından çok daha yukarıya 
çıkmış olduğu görülürdü. 

Yağ mevzuu işi, yeni iktidarın Ticaret Ba
kanına vaktiyle duyurulmuştur. O zaman, De
mokrat ruh ve hareketini taşıyan Sayın Veli-
beşe, diğer birçok yolsuz işlerle birlikte, bu ko
nuyu da tahkik etmek üzere Ofise, bir teftiş he
yeti göndermiştir. Heyet yolsuzlukları tahkik 
ederken, Ticaret Vekâleti müsteşarının ve o za
manki teftiş heyeti reisinin birtakım ağır bas
kılarına- mâruz kalmışlar, hattâ müfettişler 
içinde bayılanlar, başka yerlere sürülenler ol
muş ve maalesef zamanla, bu.teftiş heyeti, elin
de bariz deliller ve ihbarlar olduğu halde tah
kikatı neticelen diremem iş ve nihayet dağıtıl
mıştır. 

TALÂT VASFÎ ÖZ (Ankara) — Bakan 
emir vermiş, tahkikatı durdurmuştur. 

FEYZÎ BOZTEPE (Devamla) — Sayın 
Ekonomi ve Ticaret Balkanının da 14 Mayıs zafe
rini takibeden günlerde mevcut olan idealler, 
zaman geçtikçe, etrafım sarmış olan eski kötü 
zihniyetin tesiri altında kaybolmuş ve tamam iy-
le Halk Partisi idaresinin karakteri olan (Za
manla suiistimal ve kepazelikleri uyutma siya
seti) b'eniımsenımiş ve takilbedilmiştir. 

Muhakkak ki, Sayın Zühtü Velibeşe, bu 
sözlü sorunun verildiği tarihe kadar, müs~ 
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terih kendine göre, vazifesini yapmış ve mut
maindi. Fakat, heyhat ki, yanılmışlardır. Sa
yın Bakan atlatılmış ve aldatılmıştır. 

Çok kıymetli arkadaşlarım; 'bugünün de
mokrasi idaresinde hiçbir suç hiçbir kimse ta
rafından uyutulamıyacak ve asla örtbas edile-
ttniyecektir. (Soldan bravo sesleri, alkışlar). 
Hiçibir demokratın mücadele azmi kırılmamış
tır. Ve onu kendi zamanımızdaki yanlış, iş ve 
hareketler de katiyen kıramıyaeaktır. Binaen
aleyh, bu millî kervan kudret ve cesaretle yü
rüyecektir. (Soldan bravo sesleri alkışlar). He
pinizi hürmetlerimle selâmlarım aziz arkadaş
larım... 

BAŞKAN — Söz Ticaret Bakamnındır. 
TİCARET VE EKONOMİ BAKANI ZÜH-

TÜ HÎLMÎ VELÎBEŞE (îzmir) — Bilhassa 
şahsımı hedef ittihaz ederek arkadaşlarımı hü
cuma mâruz bırakmak gayesiyle konuşan Boz-
tepe arkadaşıma bu mevzuda cevap vermiyece-

**gim. Yalnız burada söyledikleri sözlerle benim 
söylediğim sözler arasındaki farkın ne olduğu
nu öğrenmek istiyorum. ' 

İhbar vâki olmuş, teftiş heyetleri yetkili kı
lınarak İstanbul'a, Diyarbakır'a ve merkeze 
gönderilmiştir. Bu heyetler bilhassa en çetin 
arkadaşlardan intihap edilmiştir. Bunlar uzun 
boylu tetkik ve tahkikta bulunarak raporlarını 
vermişlerdir. Benim burada size naklettiğim 
husus yalnız o raporlardan aldığım cümleler
den ibarettir. Binaenaleyh, Ekonomi ve Ticaret 
Bakanından daha ne istiyorlar? Hattâ daha 
ileri gititm, dedim ki, daha fazla tafsilât ve
remiyorum. 

Çünkü bu dolsyalar halen muamelededir, de
dim. O halde daha ne diyeyim? Bir Ekonomi 
Bakanı daha fazla ne iş yapabilir? (Doğru, 
doğru sesleri). Benim maruzatım bundan iba
rettir. 

Balıkçılar mevzuu üzerinde pek durmıyaca-
ğım. Çünkü bana taallûk eder bir vaziyet yok
tur. Ancak son zamanlarda 4000 lira bizim za
manımızda verilmiştir. 

FEYZİ BOZTEPE (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlar; bu kadar mühim bir mevzu üzerinde 
dupmıyan bir (bakan arkadaşımız aeaJba hangi 
mevzu üzerinde duracaktır? (Bravo sesleri, al
kışlar) Arkadaşlar hırsızı yakaladık diyoruz. 
Bunu yakalıyacak sizisiniz. İpucu verdik diyo
ruz. Teşekkür etmesi icaJbetımez miydi? 
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Saniyen Af Kanunu çıktıysa, bunları huku

ki bakımdan da takibata mâruz (bırakmak im
kânsız midir? Netice itibariyle umumi şekilde 
[bu fakir milletin saçı bitmedik yetimlerinin hak
ikini yiyenlerin akar ve emlâkinden, maaşların
dan kesmek ve aynı zamanda Ibir daha bu mil
letin 'hizmetinde kullanmamak, vazifesinden at
mak lâzımgelmez mi? Zavallı ve fakir Karade
niz balıkçılarının hakları neden şuraya, buraya 
•sarf edilmiştir? 

Arkadaşlar, daha. çok şeyler söylemek müm
kündür. Biz yapılan fenalıkların, haksızlıkların 
tahkik edilmesini istiyoruz, tahkik evrakının 

- uyutulmasını değil, Bakan arkadaşımıza en kü
çük bir iğbirarımız yoktur, her zamanki gibi 
kendisini kardeşçe severiz ve samimiyetle bağ
lıyız. Aynı memleketin çocuklarıyız, aynı parti
nin mensubuyuz. Hatırlarına başka bir şey gel
mesin. Kötüleri ıslah etmek, hattâ kaldırmak, 
gayemizdir. Çok muhterem arkadaşlarım, hepi
nizi saygiyle selâmlarım. 

4. — Bursa Milletvekili $elim Ragıp Emeç'-
in, Askerî Birlik.ve okullarda zeytin istihlâki
nin artırılması için bir tedbir düşünülüp düşü
nülmediğine dair Millî Savunma Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/119) 

BAŞKAN — Arkadaşımız 'burada bulunma
dıkları için gelecek oturuma talik edilmiştir. 

5. — Tokad Milletvekili Mustafa özdemir'-
in, pamuklu, mensucat fiyatlarındaki artış sebep
lerine, Sümer Bank'ın ithal ettiği mallarla ken
di mamullerini ne suretle satışa arzettiğine ve 
pamuklu mensucat ithaline konulan tahditlere 
dair sorusuna, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Züh-
tü Hilmi Velibeşe ve İşletmeler Bakanı Muhlis 
Ete'nin sözlü cevapları (6/120) 

BAŞKAN — Mustafa Özdemir arkadaşımız 
(buradalar mı? (Burada sesleri). 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıda arzettiğim maddelerin sözlü olarak 

sayın Başbakandan veya memur edeceği alâka
dar bakanlar tarafından cevaplandırılmasını ri-
ca ederim. 

1. Son zamanlarda pamuklu mensucat fi
yatlarındaki yüksekliğe sebebiyet veren pamuk 
ihracatının serbest bırakılması dolayısı ile hâ
sıl olan durum hakkında ne düşünülmektedir? 
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2. Sümer Bank'm gerek kendi mamulleri 

mensucatı ve gerekse dışardan ithal ettiği mal
ları ne suretle satışa arzetmektedir. 

3. Bu malların fiyat yüksekliklerinde pa
muklu mensucat ithalinin hâizi tahditlere tâfci ol
duğunun da âmil olduğu söylenmektedir. Doğ
ru mudur? Ve bu tahditler nelerden ibarettir? 

Saygılarımla. 
Tokad Milletvekili 
Mu&tafia özdemir 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI ZÜH-
TÜ HlLMl VELÎBEŞE (izmir) — Mustafa 
özdemir arkadaşımızın suallerinden birinci ve 
üçüncüsüne ben cevap vereceğim. Buyuruyorlar-
ki, son zamanlarda pamuklu fiyatlarındaki ar
tış, pamuk ihracatının serbest bırakılmasından • 
ileri gelmiştir. 

Pamuklu fiyatlarının artışı, pamuk ihracatı-
tim serbest bırakılmasından değil, dünya fiyat
larının yükselmiş olmasındandır. Bütün dünya
da pamuk fiyatları âzami derecede yükselmiştir. 
Bizim memleketimizin pamuk mahsulü takriben 
120 000 tondur. Memleket ihtiyacı 38 000 ton 
kadar %bir şeydir. Bundan artakalan kısım daima 
harice gitmek zaruretinde kalır. Fabrikalarımız 
bu kısımdan hisselerine düşen stokları yapmışlar
dır. 

Yünlü fiyatlarının da yükselmesinin sebeple
ri dünya fiyatlarındaki tereffüdür. Bu meyanda 
bu malların fiyatları, pamuklu mensucatın itha
linde yapılan tahditlerle alâkalı değildir. Çünkü 
pamuklu mensucat ithali meselesi ortaya atıldığı 
zaman nazarı dikkate almak lâzımdır ki memle
kette bir mensucat sanayii vardır. Bu sanayi 
memleketin ihtiyacını tamamen karşılayamamak
la beraber muayyen bir miktarını karşılamakta
dır. ithal ancak bunun haricinde kalan kısımlar 
için vâki olur. Bununla beraber ihtikârın önüne 
geçmek için Bakanlığımız pamuklu mensucat 
için 20 milyon küsur liralık tahsis vermiştir, yani 
tahdide tâbi değildir. Ancak döviz vaziyetine 
bağlı olduğu için döviz vaziyetine göre zamanın
da tahsis vermektedir. 

Bu itibarla bana taallûk eden kısımlara bu 
suretle cevap vermiş oluyorum efendim. 

BAŞKAN — işletmeler Bakanı. 
İŞLETMELER BAKANI MUHLÎS ETE 

(Ankara) — Muhterem arkadaşlar; arkadaşımın 
bana taallûk eden sorusunun cevabım vermeye 
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çalışacağım. Arkadaşım soruyorlar, Siimerbank 
fabrikalarının imal ettiği mamullerle daha evvel 
hariçten ithal ettiği mamulleri ne şekilde ve nere
de satılmaktadır? Bu mamuller, 13 vilâyette mü
esses alım satım müesseselerinde satılmaktadır. 
Bu mamuller herkese satılmaktadır. Bunların 
satışında yüzde bir ilâ yüzde beş buçuk bir ten
zilât yapılmalıdır. Eğer arkadaşım aynı zaman
da Sümerbank fabrikaları mamullerinin fiyatla
rını da sormak istiyorlarsa onu da eevaplıyayım. 
Geçende bu suali soran diğer bir arkadaşıma 
bâzı izahat vermiştim. Kısaca arzedeyim; son za
manlarda pamuk fiyatlarının yükselmesi dol ay ı-
siyle Sümerbank evvelâ yüzde 12 bir tezyit yap
maya mecbur kalmıştı. Pamuk fiyatları yüzde yüz 
tezayüt ettiği halde tezayüdün maliyetler üzerine 
yüzde elli-altmış inikası olmasına rağmen, Sü
merbank fabrikaları ikinci bir artışa gitmemişler 
ve yalnız Kayseri fabrikasında yüzde on nispe
tinde bir artış yapılmıştır. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Tokad Milletvekili Mustafa Öz

demir. 
MUSTAFA ÖZDEMİR (Tokad) — Sayın 

arkadaşlar, Bakan arkadaşlarımın verdikleri iza
hata teşekkür ederim. Yalnız verdikleri izahatı 
tatminkâr bulmadım. Bu önergemi yüksek huzu
runuza getirmeme saik olan sebep şudur: 

Eylül ayı ortalarında memleketimde bulunan 
mağazamdan aldığım bâzı siparişleri mubayaa 
etmek üzere istanbul piyasası ile bir miktar alâ
kadar oldum. Gördüğüm manzara şu idi: 

Pamuklu mensucat fiyatları her gün bir mik
tar yükseliyor, sermayesi müsait olan tücearlar 
muttasıl stoklar yapıyor ve satış yapmağa naz
lanıyorlardı. Tanıdığım bâzı tüccarlardan bu
nun sebebini sorduğum zaman oldığım cevap 
şu üç nokta üzerinde toplasıyordu : 

1. Pamuk ihracatı serbest bırakıldığı için 
pamuk f iyatlatfı alabildiğine yükseldiğinden bit
tabi bunların mamulûtmm da aynı şekilde yük
selmesinden, 

2. Sümerbank gerek kendi mamulleri ve 
gerekse hariçten ithal ederek elinde bulundur
duğu pamuklu mensucatı milyonluk partiler ha
linde satışa tâbi tuttuğundan bu müesseseden 
her tüccarın mal alamamasından, 

3. Yerli sanayii himaye maksadiyle pamuk
lu mensucat ithali \mm tahditlere tâbi tutuldu-
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ğunctan ithalâtın istenildiği şekilde yapılama
masından, 

îleri geldiğini beyan etmişler. Bendeniz de 
keyfiyeti o zaman bir mektupla Sayın Başbakana 

arzederek böyle hesapsız şekilde fiyat yükselme
sinin önüne geçilmesi hususunda lâzımgelen 
tedbirlerin almmasmı rica etmiş ve kendi görü
şüme göre de bâzı mütalâalarda bulunmuştum. 
Bu mektubumun Sayın Başbakana ulaşıp ulaş
madığını bilemiyorum. Yalnrz o zamandan beri 
fiyatların her gün sistemli bir surette biraz 
daha yükselmesinden ve bu yükselme. nispetinin 
bugün yüzde elliye kadar çıkdığmdan anıyo
rum ki, buna dair Hükümetçe hiçbir teşebbüste 
bulunulmamıştır. 

Sayın arkadaşlar; müsaadenizle yukarıda ar-
zettiğim üç maddeyi birer birer izah edeyim: 

1. Pamuk ihracatının serbest bırakılması; 
Şüphesiz ki topraklarımızdan istihsal edilen 

her hangi bir maddenin hariç pazarlarda fazla 
müşteri bulması ile memlekete döviz girmesi 
ve müstahsilin bundan âzami istifade görmesi 
her vatandaşın yegâne arzusudur. Fakat me
sele yalnız bu noktada kalmış olsa çok iyi; bu 
keyfiyeti diğer cepheden mütalâa edecek olur
sak, bunun hiç de göründüğü gibi olmadığı ve 
bilâkis memleket çapında pek büyük zararlar 
tevlit ettiği görülür. Çünkü memleketimizde 
pamuk istihsal eden mmtakalar mahdut bâzı 
bölgelere münhasır olup, memleketin büyük bir 
ekseriyeti bu nimetten mahrumdur. 

Bu itibarla 63 vilâyetten ibaret olan yurdu
muzun 8 - 10 vilâyetindeki müstahsilin istifade
lerini bu maddenin müstehliki bulunan 40 - 50 
vilâyet hal kının zararlariyle temin etmiye hak
kımız yoktur . Nasıl ki, en şiddetli ve zaruri 
ihtiyacımız bulunan buğday ve et ihracatı mem
leket ihtiyacını göz önünde tutarak ihraç etmi
yor ve bu hususta müstehliki himaye ediyorsak, 
bu maddelerden sonra gelen ve en zaruri ihtiya-
eımizdan bulunan pamuğun ihracını da memle
ket istihlâkiyle mütenasip şekilde ayarlama
mız icabeder. Bu hususta bir nokta daha var
dır ki, bunu da nazarı dikkatten uzak bulun
durmamak lâzımdır. Pamuğun ihracı dolayı -
siyle husule gelen fiyat yüksekliğinden müstah
sil acaba tamamiyle istifade edebiliyor mu? Ben 
şuna eminim ki, hayır. Çünkü her yerde olduğu 
gibi bu maddenin istihsal edildiği bölgelerde de 
halkm ekseriyeti ihtiyaç ve zaruret dolayısiyle 
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istihsallerini henüz idrâk etmezden evvel alivre 
satmak itiyadında olduğundan fiyatlar yuksel-
mezden evvel ekseri müstahsilin mallarını tüc
carlara satmış olmaları muhakkaktır. Bu iti
barla bu şekildeki fiyat yükselmelerinden müs
tahsilin değil mahdut, bâzı sermayedarların isti
fade etmiş olman pek tabiîdir. Bu kanaatimizi 
teyit etmek üzere Yenicephe gazetesinin 7 
Aralık tarih ve 19 sayılı nüshasında intişar et
miş olan bir yazıyı müsaade ederseniz aynen 
okuyayım : 

«Pamuk piyasasının arzettiği oynak fiyat 
değişiklikleri günlerinde ihracatçı Habip Edip 
Töre'nin başarılı bir pamuk muamelesinde 
1 800 000 türk lirası safi kâr temin ettiği mem
nuniyetle haber alınmıştır.» 

Aziz arkadaşlar, bu münasebetle şu noktayı 
da tebarüz ettirmek isterim ki, bu olaylar De
mokrat Parti aleyhtarlarının elinde mühim bir 
koz olarak kullanmaktadır. Şurada burada 
işitiyoruz. Demokrat Parti güya hayatı ucuzla
tacak, milletin geçim seviyesini yükseltecekti, 
köylünün istihlâkiyle alâkası bulunu uyan şeker
den 30 kuruş indirdi buna karşılık köylünün en 
ziyade muhtaç olduğu pamuklu mensucatı yük
seltti diye propagandalar yapılmakta ve bu pro
pagandalar âdeta politik ve siyasi mahiyetler 
arzetmektedir. 

Bu gibi menfi propagandaları ortadan kal
dırmak için bu iş üzerinde hassasiyetle durmak 
ve ona göre tedbir almak icabeder. 

2. Sümerbank mamullerinin ne suretle sa
tışa arzedildiği: Bu mevzuda bundan birkaç 
gün evvel Ahmet Başı büyük arkadaşımızın bir 
sorusu üzerine Sayın İşletmeler Bakanı lüzum
lu izahatı vermiş ve Başıbüyük arkadaşımız da 
birçok kıymetli mütalâalarda bulunmuş oldu
ğundan bu mevzu üzerinde huzurunuzu fazla 
işgal etmiyeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, bu mevzuda da yine 
İstanbul tüccarlarından edindiğim intiba şu ol
muştur: Sümerbank gerek kendi l'abrikaların-
da-ki mamulâtından ve gerekse hariçten ithal 
ettiği mallardan elinde bulunanları milyonluk 
partiler halinde satışa arzetmektedir. Bu sebep
le mahdut sermayeli tüccar vatandaşlar bu alış
verişe iştirak edemiyerek karşıdan sevirci vazivetre 
kalırlarken yine mahdut ve muhteri i birkaç ser
mayedar btı partileri alarak ardiyelerine kaldırıp 
i stok yapmaya muvaffak oluyorlar. Bu suretle 

— 253 — 



% : 1$ 15. İİ 
mahdut bir iki ele münhasır kalan bu mallar yi
ne ayni eller vasıtasiyle piyasaya damla damla 
akıtılmakta ve bu suretle ortadan kalkan malla
rın fiyatları hiçbir sebep mevcut olmadığı halde 
fuzuli olarak yükselmekte ve bu da binnetice 
halkımızın zararını mucip olmaktadır. Halbuki 
Sümerbank biraz külfete katlanarak bu malları 
10 - 20 - 30 - 40 - 50 bin liralık partiler halinde 
piyasaya arzetse tabiî bunu mubayaa edecek 
tüccar ededi fazlalaşacak ve bu suretle her tüc
carın elinde bu mallardan bulunacak ve bunun 
neticesi olarak da fiyatlarda ölçüsüz yükselmeler 
olmıyacaktır. Gene bu mevzuda İstanbul'da şahit 
olduğum bir vakıayı da izah etmek mecburiyetin-
yeim. • 

Vaktiyle Sümerbank elinde Hindistan'dan 
ithal edilmiş olan mühim miktarda kaput bezleri 
vardı. Bunlar bundan üç ay evvelime kadar met
resi 90 kuruşa satılırken yukarda arzettiğim se
beplerin tahtı tesirinde yüz on beş kuruşa kadar 
yükselmişti. Yine bir aralık İstanbul'da bulunu
yordum. Bir tüecar arkadaşım mağazasında otu
rurken bir müşterisi omuzunda mezkûr kaput
lardan bir iki top olarak içeriye girdi. Kaç kuru
şa aldığını sordum. 127 kuruşa aldığını söylemesi , 
üzerine tüccar arkadaşın yüzüne baktım, bu nasıl 
iştir gibilerden. Benim hayretle yüzüne baktığı
ma o da hayret ederek bunda hayret edecek bir-
şey yok. Sümerbankm tatbik ettiği piyasa nâ-
zımlığı diyerek izah etti. Meğer bu kaput bezin
den mevcut olan 2,5 milyon metrelik bir parti 
bir gün evvel bilmem hangi tüccara toptan satıl
mış ve bu satışın vukubulduğu ayni günde mez
kûr kaput bezi. 12 kuruş birden üzerine koymuş. 

İşte arkadaşlar; milyonluk partilerin böyle 
mahdut ellere geçmesi piyasada bu gibi aksül-
âmeller doğurmaktadır. Binaenaleyh bu işin üze
rinde de durularak böyle spekülâsyonlara mey
dan verilmemek zamanı gelmiştir ve hattâ geç
mektedir. 

3. Yerli sanayii himaye maksadiyle pamuk 
mensucat ithalinin tahdide tâbi tutulması. 

Arkadaşlar, bu madde hepsinden daha mü
him bir mahiyet arzetmektedir. Eğer bendenize 
verilen haber yanlış değilse, Hükümet hariçten 
ithal edilecek pamuklu mensucat üzerine şöyle 
bir kayıt koymuş; metre karesi yüz gramdan faz
la olan pamuklu mensucatın ithali memnudur. 
Bundan yegâne maksat ve gaye ithal edilecek 
pamuklu mensucat henüz bizim yerli mensucat 
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fabrikalarımızın çıkaramadıkları tülbent ve saire 
gibi, ince mensucata münhasır olsun da yerli sa
nayi müesseselerimiz rekabete uğrayarak zarar
dan masun kalsınlar. 

Bu tarzı hareket ilk bakışta pek lüzumlu ve 
hakikaten, sanayi müesseselerimizi rekabetten ko
ruyacak esaslı bir tedbir olarak düşünülebilir. 
Ve böyle olması millî sermaye ve sanayiimizin 
inkişafına yardım etmesi bakımından çok lüzum
ludur. 

Fakat bu vaziyet karşısında yerli sanayiimi-
ze de çok .mühim vazifeler düşmektedir, ki, 
yerli sanayimiz bu vazifelerini yapmak şöyle 
dursun mazhar oldukları bu imtiyazı esefle söy
lemek mecburiyetindeyim ki, suiistimal etmek
tedirler. Pamuk ihracının serbest bırakılarak 
fiyatların yükselmeye başladığı zamanlarda İs
tanbul ve İzmir'de bulunan mühim sanayi mü
esseseleri ardiyelerinde binlerle balya pamuk 
lan mevcut olduğu ve bu pamukların maliyet
leri de 150 - 170 kuruş arasında olduğu halde 
serbeat ihracatın başladığı ve pamuk fiyatla
rının tedricen yükselmeye yüztuttuğu sıralar
da hergün fiyatlarına 3 - 5 kuruş zam yaparak 
mamullerinin fiyatlarını % 40 - 50 raddesine 
kadar yükseltmekten çekinmemişler ve aynı 
tempo ile fiyatlarını bugünkü dereceye kadar 
yükseltmişlerdir. Ve bundan böyle hergün 
birer miktar yükseltmeye devam edeceklerdir. 
Ellerinde bu kadar mühim iptidai maddeleri 
bulunan bu müesseseler gönül isterdi ki Hükü
metin kendilerine bahşettiği mühim faydaların 
karşılığı olarak piyasayı birkaç gün muhafaza 
etsinler. Maalesef arkadaşlar millî sanayiimiz 
bu gibi yüksek duygulardan mahrum bulunmak
tadır. 

Hükümetin kendilerine bu kadar geniş mik
yasta çalışma sahası hazırlamış olan bu mü
esseseleri kendi keyiflerine bırakarak fiyatları 
istedikleri gibi yükseltmeye ve millet kesesin
den haksız olarak milyonlar kazanmaya hak
ları yoktur. Bunların da lâyıkı ile kontrole 
tâbi tutularak işlerine bir istikamet verilmek 
icabeder. 

Şu cihet de yerli sanayi müesseselerimize ha
tırlatmak icabeder ki, memleket içinde kalkın
malarını temin için yalnız Hükümetin kendile
rine gösterdiği yardımlar kâfi değillir. mamul
lerini müşterilerine beğendirmek için biraz da 
kendileri çalışsınlar, kalitelerini yükseltsinler, 
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işlerinde tam dürüstlükle hareket etsinler. Tel
leri noksan, boyaları âdi mamullerini piyasaya 
sürerek yerli mamulâtm ismini lekelemesinler. 
Her hangi bir Avrupa malı meneueatın topu 
üzerindeki etikette yazılı olan metre miktarı 
kendi uzunluğuna uygun ve hattâ beş on san
tim de fazla çıktığı halde bizim yerli mamulâ
tm toplarının uzunluğu etiketleri üzerinde 
yazılı miktarı katiyen tutmaz. Behemehal 
70-80 santim ve hattâ daha fazla noksan zu
hur edenleri bulunabilir. Bu ışerait altında Hü
kümetten ne kadar müzaheret görseler reka
betten bir türlü kurtulamazlar. Bunları da bu 
suretle kontrolsüz ve başıboş bırakmak caiz 
değildir. 

Bu mevzuda mühim bir nokta hakkında dahi 
Yüksek Meclisin dikkatini çekmek isterim. 
Yerli sanayiimizi himaye gayesiyle halkın ve 
bilhassa köylü vatandaşların en ziyade muhtaç 
olduğu pamuklu mensucat ithali böyle kayıt ve 
şartlara tâbi tutulurken birçok lüks eşyanın 
hangi maksatlara dayanılarak ithali serbest bı
rakılmaktadır. Uzaklara kadar gitmeye lüzum 
yok. Şurada Anafartalar Caddesinden Samanpa-
zarma kadar ufak bir seyhat yaparak mağaza 
vitrinlerine bir göz atacak olursak keyfiyet 
olanca vuzuhu ile kendini meydana koyocaktır. 

Kıymetleri binler rakamiyle gösterilen kürk 
mantolar, metresi 70 - 80 liralık kadın kumaş
ları, beheri 20 - 25 liralık kıravatlar ve daha 
hirçok lüks eşyanın taşıdıkları etiket fiyatları 
zihinlere durgunluk vermekte ve hele mobilya 
mağazalarındaki lüks eşyanın ihtişamı gözleri 
kamaştırmaktadır. 

Arkadaşlar; 'birçjolk zirai, sınai, sıhhi ihtiyaç
larımızı itlhal etmek için döviz kıtlığından her 
gün şikâyet edenken Iböyle lüzumsuz ve lüks eş
yayı ithal edecek dövizlerin nereden tedarik 
edildiği de ayrıca üzerinde durulacak (bir mev
zudur. 

Bu kadar yüksek fiyatlarla piyasaya arzedi-
len tou lüks 'bolluğu karşısında 'bacağına (bir don 
dikmek üzere iki metre kaput bezi almak için 
vereceği iki buçuk lirayı çoluk çocuğunun han
gi nafakasından tasarruf edeceğini düşünen bir 
fakir vatandaşın ne gibi 'bir haleti ruhiye içinde 
bocalamakta olduğunu takdir etmek güç bir şey 
olmasa gerektir. 

Aziz arkadaşlar; bu mevzular etrafında sa-

.1950 O : 1 
yın Hükümetten milletin talep ve ricası şudur : 

1. Pamuklu mensucat fiyatlarının yüksel
mesinde en birinci âimil olarak görülen pamuk 
ihracatının bir usul ve şeraite tâbi tutularak fi
yat yüksekliklerinin önüne geçilmesi ve piyasa
nın 'başıboş ve kontrolsüz bırakılmaması; 

2. Sümer Bank mamulâtınm satışlarının 
küçük esnafa da teşmil edilerek spekülâJsyo>nla-
ra meydan verilmemesi; 

3. Pamuklu mensucat ithalatındaki tahdi
datın kaldırılarak ithalâtın tamamiyle serlbest 
(bırakılması ve 'bu vesile ile tahakkuk edecek 
serlbest rekaibet sayesinde fiyat yükselmelerinin 
önüne geçilmesi; 

4. Aşırı (bir şekilde piyasayı istilâ etmiş 
olan lüks eşya ithalinin tamamen men'i ve yer
li sanayi müesseselerine iyi kaliteli mallar, imal 
ettirmek hususunda lâzımıgelen tedbirin alınma
sı. 

Mâruzâtım bundan ibarettir, yüce Meclisi 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Buyurun İşletmeler Bakanı. 
İŞLETMELER BAKANI MUHLİS ETE 

(Ankara) — Sayın arkadaşımın her iki sualine 
(birden cevap vermeye çalışacağım. Bakan arka
daşımı acele bir iş için gitmiş bulunuyor.. 

Muhterem arkadaşlarım, bir iktisat siyase
tinde hiçjbir tedlbir yoktur ki, alınmasında bir 
zümreyi faydalandırmasına mukalbil diğer bir 
zümreyi müteessir etmesin. Pamuk ihracatında 
da vaziyet böyle olmuştur. Biliyorsunuz ki, bu 
sene pamuk mahsulü müsaitti. Yine 'biliyorsunuz 
ki, bu sene dünya pamuk piyasası yükseliyor
du. Kore konjonktürü buna âJmil olmuştur. Bu 
(bakımdan pamuklarımıza büyük rağhet vardı. 
Pamuklarımız 220 kuruştan 440 kuruşa kadar 
yükseldi. Buna mukalbil diğer ihracat emtiamız
dan bilhassa umduğumuz kadar buğdayı ihraç 
edemedik. Döviz sıkıntısı karşısındaydık. Diğer 
taraftan 'bu müsait konjonktürden istifade et
mek zorundaydık. 

Pamuk ihracatı aşağı yukarı 300 milyon 
Türk Lirası kadar memlekete döviz getirmek
tedir. Ve bu dövizlerle çok faydalı bâzı mamul
ler alıyoruz. 

Şüphesiz ki, pamuğun yükselmesi daha ev
vel arzettiğim gibi yerli âmilleri müteessir etti. 
Hususi fabrikalar ve bu meyanda Devlet fabri
kaları müteessir oldular. Hususi fabrikalar yük
sek mulbayaa bedellerini daha çabuk aksettirdi-
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ler; IMrfeaç. hususi faibrika faaliyetlerini tatil 
ettiler. Fakat Devlet faibri&aları zarara tamam-
touül ;etliler ve birdenfeire musteîılike akdettirme
diler. 

Şüphemiz ki, <bir tedlbir alınırkenmemleketin 
heyeti umutmiye'sini müteessir mi e'deeek, yoksa 
faydalandıracak mıdır t Bunu düşünmek icab-
eder. Biz bunu Bükümıet olarak düşündük ve 
pamuk, ihracatının bâzı mahzurlarına rağmen 
Ibu sıkmttlı vaziyette memlekete hayli döviz ge
tirdiğini görerek bu tedfbirde devam ettik. 

ikinci mesele; Sümerbank mamullerinin mah
dut ellere inhisar ettirildiği meselesidir. Yine 
geçenlerde izahat verdimdi. Sümerbank mamul
lerinin satışında tahdit yoktur, arkadaşlar. Her
kes istediği miktarda mal alır. Esnaf, halk mal 
olduğu takdirde alabilirler. Yalnız geçen se
fer de arzettiğim gibi fazla stoklarını tasfiyeye 
doğru gittiğimiz ve Sümerbank fabrikalarına 
sermaye bulmak gaygısmda olduğumuz için bu 
yol tutulmuş ve toptan mal alanlara bu tenzi
lât yapılmıştı. Dünyanın her tarafındaki bu çe
şit büyük fabrikalar büyük miktarda mal alan
lara böyle bir tenzilât yaparlar. Bu demek 
değildir ki, küçük miktarlara talip olanlar mal 
alamazlar. Böyle birşey yoktur. Herkes, her 
vakit, istediği malı alabilir. Kaldı ki, önümüz
deki yıl başından itibaren artık büyük bağlantı | 
da yapmıyaeağız ve esnafa ve perakendecilere 
satacağız. Perakende satış, bugün için mahzur
lu olmasına rağmen, sıkıntılı vaziyet devam etti
ği müddetçe bunu yapmaya mecburuz. 

Arkadaşımız bâzı tavsiyelerde daha bulun
dular. O da hususi sanayi hakkındadır. Elbet
te ki böyle sıkıntılı zamanlarda hususi sanayi 
kendi vaziyetini yeni mubayaa bedelleri
ne göre ayarhyacaktır. Nitekim Tüccar da bu
nu bu şekilde yapmaktadırlar. Bu itibarla her 
sanayiciye, müdahaleci olmıyan bir Devletin, 
müdahale etmesi doğru değildir. Ama fevkalâ
de vaziyetler tahaddüs ederse, o zaman elbette-
ki, Hükümet tedbirini alır. 

Emin olunuz ki, arkadaşlar müstehlikin is
tismarı mevzuubahis değildir. Spekülâsyoncu-
lar bizde toptancı ile perakendeci arasındaki 
piyasa farkından istifade eder. Bu esasen spe
külâsyon tarihin her devrinde mevcuttur. Spe
külâsyon olmazsa ticaret de olmaz. Elverir ki, 
halk istismar edilmiş olmasın! 

Arkadaşımız müsterih olsunlar, ufak tefek 
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bâzı istismarlar mevzuubahis ise, bu, her zaman, 
her yerde ve her şehirde olur. Bunun önüne 
geçilemez. Maahaza yeni teşkil olunan komis
yonlar vasıtasiyle bunun önüne geçmeye çalışa
cağız. ' 

Lüks eşya işine temas ettiler. Yeni Hükü
metiniz lüks eşyaya yeni döviz müsaadesi ver
memektedir. Bir memlekete hiç lüks eşya gir
mesin demek doğru değildir. Çünkü bir mem
lekette satılmıyan bâzı mallar vardır. Bunlar 
alınsın, bundan Gümrük ve saire verirler, alın
sa fena mıdır? Bunlarda ne ifrat vardır, ne tef
rit Elverir ki, müstehlik istismar edilmesin. (Al
kışlar) . 

6. — Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'nin, 
umumi ve katma but çelerle İktisadi \DevMt Te
şekküllerinden maaş, ücret ve yevmiye alarak 
çalışanlardan aynı müessese -ve teşekküllerde 
başka nam ile Mzmet kabul edenlerin • mevcut 
olup olmadığına dair Başbakanlıktan sözlü so
rusu (6/121) 

MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Ordu Milletvekili sayın Feyzi 
Boztepe arkadaşımızın sorduğu suallere Başba
kanımız adına bendftıiz cevap vereceğim. An
cak bu soru bütün bakanlıkları ve birçok mües
sese ve teşekkülleri ilgilendirdiği için cevabın 
alınması gecikecektir. Bu sebeple 15 Ocak 1951 
tarihinde cevaplandırmak üzere sorunun tehi
rini rica ediyorum. 

FEYZİ BOZTEPE (Ordu) — Muvafık.. 
BAŞKAN — Gündemin mütaakip maddesi

ne geçiyoruz: 

7. — Afyon Karahisar MületvekiM Ali İh
san Sâbis?wı, Bursa ve- İnegöl'de vukuagelen 
uçak kazalarına ve Bursa Askerî Hastanesinde 
bulundurulması gereken \ilâç ve malzeme ile 
uçak kazalarını önleyici tedbirlere dair Milli Sa
vunma Bakanlığından olan sorusuna Hava Kuv
vetleri Komutanı Korgl. Muzaffer Göksenin ve 
Tümgl. Kâzım Damlacı'nm sözlü cevaplan 
(6/122) , 

T. Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bir gazete haberine gröre 12 . X . 1950 tari-

inde Bursa Hava alanında bir askerî uçakta ka
za olmuş ve yüzbaşı Cemal Yazıeıoğlu ağır ya
ralanmış Bunun tedavisi için Eskişeir'den se
rum ve plaster celbine lüzum görülmüş. Bun-
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lan Eskişehir'den Bursa'ya götüren uçak 13 
Ekim sabahı inegöl civarında sisten göremedi
ği bir tepeye çarparak içinde bulunan bir üs
teğmen ve bir çavuş şehit olmuş.. Bundan baş
ka 14 Kasım tarihli Ulus Gazetesine göre Af
yon askerî uçaklarından C. 47 tipinde bir nak
liye uçağımız 13 Kasımda günlük normal uçuş 
talimini yapmakta iken sisle karşılaşmış ve bu 
esnada Emirdağımn zirvesine çarpmıştır. Uça
ğın pilotu Yüzbaşı Bedri ve üç gediklimiz şehit 
düşmüşlerdir.. 

Teessürü mucip olan bu hâdiseler üzerine 
Millî Savunma Bakanlığının aşağıdaki sualleri
me sözlü izahat vermesini rica ediyorum: 

İ. Bursa'da usulen lâzımgelen muayene 
yapılmamış mıdır? Sis esnasında tepelere çarp
mamak için malûm tedbirler alınmamış mıdır? Ve
ya öğretilmemiş midir dikkatsizlik, ihmal veya 
müsamaha var mıdır? Varsa mesulleri hakkın
da ne muamele yapılmıştır? 

2. Bursa'da mükemmel olması lâzımgelen 
bir askerî hastane vardır. Böyle hâdiseler için 
lâzımgelen ilâç ve malzemenin Bursa Askerî 
Hastanesinde bulundurulmamasınm sebebi ne
dir? Bu hususta mesul olanlar varsa ne muame
le yapılmıştır?. 

3. 1950 senesi zarfında hangi tarihlerde ve 
nerelerde askerî uçak kazaları olmuştur. Sebep 
ve neticeleri nedir? Uçakların yıpranmış veya 
bakımsız veya işe yaramaz olmaları varit mi
dir? Sis esnasında süratle yükselmek kabiliye
tinden mahrum uçaklarımız var mıdır? 

4. Sebepleri ne olursa olsun askerî uçak 
kayıplarımız çok görülmektedir. Böyle kazala
rın ve bilhassa can kaybının tekerrürüne mâni 
olmak için ne gibi tedbirler alınmıştır? Veya 
alınması lâzımdır? Göklerde vatan vazifesi için 
çalışan evlâtlarımızın hayatlarını korumak hu
susunda yeniden fennî ve esaslı tedbirler almak 
icabediyor mu? Paraşütlerden istifade ederek 
kurbanları azaltmak mümkün değil mi? 

Afyon Milletvekili Emekli 
General Ali ihsan Sâbis 

BAŞKAN — Bu soruyu Millî Savunma Ba-
kann adına Hava Kuvvetleri Komutanı Gl. Mu
zaffer Göksenin ile Sağlık Dairesi Başkanı 
Gl. Kâzım Damlacı eevaplandıracakardır. 

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI KOR 
Gl. MUZAFFER GÖKSENİN — 1. 12.X.1950 
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günü Bursa Tayyare Alayında Yüzbaşı Cemal 
Yazıeıoğlu'nun şehadeti ile neticelenen bir ma-
kinah tüf enk kazası vukubulmuştur. Ertesi gün 
de İnegöl civarında bir tayyare sis yüzünden 
dağlara çarparak parçalanmış ve rakipleri olan 
bir üsteğmen ile bir gedikli şehid olmuştur. 

Her iki hâdise de, derhal bilhassa bu gibi 
önemli hâdiseleri inceden inceye tahkik ve tetkik 
etmek üzere teşkil olunmuş müfettişler kurulu
na bildirilerek mahallinde tetkik ettirilmiştir. Di
ğer taraftan Tümen ve Hava Kuvvetleri Komu
tanlığı adlî makamlam da işe el koymuştur. Tah
kikat neticeleri şöyledir: 

a) Bursadaki hâdise; tayyareler üzerindeki 
makineli tüfenklerin ayarı ile uğraşan Yüzbaşı 
Cemal Yazıeıoğlu'nun, ayarı kontrol için maki
neli tüf enk üzerine uzandığı sırada (elektrikle 
tetik düşürme) ayan yapılan yanındaki tüfen-
ğin patlaması ile namlıdan çıkan mermi, şehit 
yüzbaşının kasığına girmiş ve bağırsaklarını par
çalayarak ağır yaralanmasına, 24 saat sonra da 
maalesef kurtarılamıyarak ölümüne sebep ol
muştu?. 

Birlikte, her türlü emniyet tetbirlerinin alın
masına dair verilmiş olan emir ve talimatların 
bulunmasına rağmen, atr şiardan sonra namlu 
içinde bir merminin unutulmuş olması kazaya 
sebebiyet vermiştir. 

Bu hâdisede atış sonu tüf enklerin kontrolü
nü yapmadığı zannolunan tayyare silâhlısı ölü
me sebep olmaktan suçlu görülerek tevkif olun
muş ve mahkemeye verilmiştir. Bundan başka 
o birliğin silâhlarının bakrm ve kontrolüne ne
zaretle vazifeli atış subayı ve diğer alâkalılar 
hakkında da vazifelerini ihmalden dolayı kanu
ni takibata başlanmıştır. Bu müessif hâdise üze
rinde esasfy olarak durulmakta ve adlî makaniz-
ma tarafından önemle tahkik olunmaktadır. 

b) İnegöl hâdisesi; o sırada ağır yaralı ola
rak hastahanede bulunan şehit yüzbaşı Cemal 
Yazıcıoğlu'na Eskişehir'den serum götürmek 
üzere vazifelendirilen Eskişehir Tümen İrtibat 
kıtasından bir tayyare 13 . X . 1950 günü sabah 
saat 5 de harekete hazırlanmıştır. Tayyarenin 
p^otu bu kıtanın komutanı olan üsteğmen Mu
zaffer özkandir. Pilota bizzat tümen komutanı 
tarafından talimat verilerek fena havaya tesa
düf ettiği takdirde geriye dönmesi emrolunmuş-
tur. Alth senelik uçucu ve bu zaman zarfında 
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640 saat uçuş yapmış olan pilot subay terbiyeli 
mazbut, iyi1 bir asker ve kuvvetli bir uçucudur. 
Şahadeti gününe kadar en ufak bir disiplinsizli
ği görülmemiş ve talebelik devresindeki uf ak bir 
kırıma- müstesna hiç tayyare kırmamıştır. Mey
dan talimatlarımıza göre uçacak tayyare kal&ş 
yerine geldiği zaman tayyaresindeki telsiz ile 
uçuş kulesindeki nöbetçi subayına tayyaresinin 
numarasını, gideceği yeri, vazifesini ve tayyare

nin içindeki mürettebatının isimlerini söyler ve kal
kışa hazır-olduğunu bildirir ve kalkış müsaadesi 
ister. Vaka günü pilot subay kalkış yerine gelmiş ve 
talimat gereğince kalkış müsaadesi istemiştir. 
kule nöbetçi subayı, henüz meteoroloji raporu 
alınmadığını, Bursa yolu üzerinde fena hava 
şartlarına tesadüf edebileceğini bu sebeple kalk
mamasını söylemiştir. Bunun üzerine şehit pilot 
üsteğmen Muzaffer Özkan Eskişehir'de havanın 
açık bulunduğunu, ilâç götürmek üzere hemen 
kalkmak zaruretinde olduğunu, yolda fena hava 
şartlarına tesadüf ettiği takdirde geriye dönece
ğini söyliyerek Bursa'ya gitmek üzere uçmuş ve 
maalesef înegöl civarında sise girip dağlara çar
parak tayyare parçalanmış ve içindekiler şehit 
olmuştur, tyi ve disiplinli bir uçucu olan bu su
bayın Eskişehir Bursa gibi 130 kilometrelik bu 
kısa' mesafe dâhilinde neden sis içine girdiği ve 
hava şartlarının fena olduğunu görmesine rağ
men neden havası müsait olan ve; o gün akşama 
kadar tEçuş yapılan üssüne dönmediği hakkında 
katî brr kanaata varmak ve mütalâa beyan et
mek1 imkânını bulamamıştır. Afyon'da Emirdağı 
civarında dağa çarparak 4 arkadaşımızın şaha
deti ile neticelenen bu Bursa i vakasını mütaakıp 
hâdise hakkında da izahat verilmesini arzu bu-
yarttyöTİaı*: 

Bu tayyare de Kayseri Tayyare Alayına men
sup bir nakliye tayyaresidir: Yani içinde yük 
bulunan ve birliklerimize zaman zaman malzeme 
g&türmek üzere kullanılan tayyarelerimizdendir. 
Bu tayyare de Kayseri'denAfyon'a malzeme ge
tirmek' için havalanmış ve Afyonca geldiği zaman 
Afyon 'da havanın kapalı olduğunu ve inemiye-
ceğini görerek'tekrar Emirdağına doğru gelmiş, 
meydanın üstü k&paty' olduğu için inme yeri gör
mediğinden! müşkülât karşısında kalınca yeri gö
rerek alçalayım, araziyi görerek vazifemi yapa
yım, diye iftifaini alçaltmış, şoseyi takip ederek 
bulutların altından geçmek istemiştir. Bu bir an 
meselesidir. Buluta girmiş, geçemeyinee dağa 
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çarpmak suretiyle bu da aynı suretle bir kaza 
ile neticelenmiştir; 

Bursa hava meydanından ağır yaralı olarak 
askerî hastaneye götürülmüş olan Yüzbaşı Ce
mal Yazıcıoğlu 'na hastanece kuru plâzma tatbik 
olunarak ameliyat yapılmıştır. Ameliyattan son
ra tekrar ihtiyaç hissedilen plâzma, Tayyare Ala
yındaki mevcuttan temin edilmiş, bu plâzmalar 
kâfi gelmediği ve mevcudu da bulunmadığı için 
bu sırada iki arkadaşından da nakil suretiyle ta
ze kan verilmiştir. 

Yüksek malûmları olduğu veçhile memleketi
mize kuru plâzma Kızılay tarafından hariçten 
temin olunmaktadır. Temin olunan miktardan 
bir kısmı orduya tahsis olunmakta ve bu da 
muhtelif sınıflar arasında taksim edilmektedir. 

Son defa temin olunan kuru plâzmadan or
duya verilen yü« adedinden otuzu Hava Kuv-
ettlerine tahsis-olunarak bunlar da muhtelif ha
va birlik ve sıhhat' müesseselerine taksim edil
miştir. Bu hususta daha geniş malûmatı Sıhhat 
Dairesi Başkanı arkadaşım verecektir. 

Yüzbaşı Cemal Yazıcıoğlu'na yapılan ameli
yat sırasında Bursa Hastanesiyle, Tayyare Ala-
ymdabiler sarfolunduğundan, tekrar lüzuimu ih
timaline karşı Eskişehir'den plâzma istenmiştir. 

3". Sön sekiz ay zarfında Hava Kuvvetlerin
de vukulbulan kazalar ile sebeplerinin ve şehit 
olan personel miktarı şöyledir : 

Eskişehir'de 62 kaza olmuş,-11 kişi şehit ol
muştur. (Okul dâhildir). 

Erzincan'da 14 kaza olmuş, 2 kişi şehit ol
muştur. 

Diyarbakır'da 8 kaza olmuş, 4 kişi şehit ol
muştur. 

Afyon'da 6 kaza olmuş, şehit yoktur. 
Merzifon'da 11 kaza olmuş, 1 kişi* şehit ol

muştur. 
Balıkesir'de 8 kaza olmuş, 2 kişi şehit ol

muştur. 
'Bürsa'da 5 kaza olmuş, 2 kişi şehit olmuş

tur. 
Bandırma 'da 6 kaza olmuş, şehit yoktur. 
Kütalhya'da 5 kaza olmuş, 7 kişi şehit ol

muştur. 
Kayiseri'de 2 kaza olmuş, 4 kişr şehit olmuş

tur. 
127 kazıa: olmuş ve 33 + Cemal Yazıcı. 
Bu kazaların otuz dördü birliklerde, otuz d<o-

kuznı okulda' olmak' üzere 71 i pilotaj, 40 ı mal-
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zeme, ikisi ibaten, (beşi disâsplfaisfelik hatasından 
ve dördü de fena hava şartlarımdan ileri gel
miştir. Disiplinsizlikten uçuktan çıkarılanlar ay
nı zamanda mahkemeye verilerek- cezalandırıl
maktadırlar. 

Yukardaki mâruzâttan anlaşılacağı üzere 
bakım hatasından vukuagelen kazalar azdır. 
Bu sebeple vafcuageîeeek tayyare kazalarını ön
lemek: için her türlü tedbirler alınmakta ve ha
kim personelinin noksansız bir şekilde yetişti
rilmeleri için âzami gayret sarf olunmaktadır. 

4. Tayyarelerin yıpranmış ve işe yarayıp 
yaramadığı mevzuuna gelince : 

Yüksek Heyetinizce de bilinldiği gibi memle
ketimizde hir havacılık sanayii kurulamamıştır. 
Bu sebeple hava kuvve tlerimizdeki tayyareler 
müttefik ve dostlarımız tarafından faize satıl
mak veya yardımdan verilmek suretiyle temin 
olunmuştur. Her ne kadar hu tayyarelerin brr 
•kısmı hanb içinde kullanılıp revizyonu yapıldık
tan sonra bize verilmiş ise de yıpranmış olma
ları varit değildir. Esasen tayyare gilbi nazik bir 

. silâhın yıpranmış olanını kullanmaya imkân 
yoktur. Bu gibiler hemen hizmet harici edilirler 
ve uçuşa verilmezler. 

işe yaramazlık (mevzuunu ise : Bu mevzuu 
a) Uçuş eğitimi bakamından; 
b) HarTib kudret ve kalbiliyeti bakımından; 
c) Bakım imkânları cihetinden ayrı ayrı 

mütalâa etmek icabeder. 
Uçuş eğitimi bakunmdan : Halen elimizde 

mevcut tayyareler İkinci Dünya Harbi içinde 
imal -edilmiş olmalarına rağmen uçuş eğitimimi
zi sağlıyaoak kifayette bulunmaktadırlar. Bu 
(bakımdan işimize yarıyacak durumdadırlar. 

Hanb kudret ve kalbiliyeti bakımından ise : 
Bilindiği gübi İkinci Dünya Harbinden sonra 
hava orduları çjok üstün vasıflı tepkili uçaklar
la teslih edilmektedir. Bugün hava ordumuzda 
kullanılan" tayyareler İkinci Dünya Harbinin en 
üMüır vasıflı tayyareleri: cfeasma- rağmen tep
kili uçaklarla yapılacak mukayesede düşük va
sıflar arzedetier. Bu bakımdan işe yararlık de
receleri kâfi addedilemezler. 

B«tam. imkânlarî cihelSiadeıı ise : Elimizdeki 
^ıtij^-4$ty$aml&r, tedarik ektiğimiz memlefcetle-
rinf imalâtgîtolatfimdlaın yıllarca evvel çıkarıl
dıkları.' i^j»; baanıiarar malzemfe tedariki fevkalâde 
göç bir vftâye* auBöttoektedir. lMiyacaittiız b«y 
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lunan malzeme aııeak huıs£B#rim<&iâta tâbi tutul
duklarından fîyatlan* çok üstün ve teslim müd-
âctleri de uzundur. Bir fosım malzemelerinin te
mini de imkânsız bir durum arzetmfektedir. Bu 
cihetten mrötalâa ediKı^e bakım güçlükleri işe 
yararlık derecesine mühim miktarda tesir et
mektedir. 

&. Her ne sebeple olursa olsun, vukubulan 
tayyare kazalarını önliyerek malzeme ve can 
kaybına, ne dünya havacılığında ve ne de hava 
kuvvetlerimizde tamamen mâni olmaya imkân 
yoktur. Bu mevzuda sarf edilen gayretler ancak 
bunların asgari hadde indirilmesini sağlamaya 
yarıyalbilk. 

Kaza ve kırımları önlemek için geçmiş her 
hâdiseden dersler alınarak uçucuların güzleri 
önüne serilmekte ve kendileri ikaz olunmakta
dır. Bu mevzuda zaman zaman bir (Kaza ve kı
rım bülteni) neşrolunarak kazaların sebepleri 
tahlil olunmaktadır. Bakım işlerine ehemmiyet 
verilerek bu yüzden vukuu muh'temel kırımların 
önlenmesine de çalışılmaktadır. 

Havaya kalktıktan sonra tamamen müstakil 
kalan ve yerin her türlü tesirlerinden uzakta 
bulunan - uçuculara çok sıkı bir disiplin ve dik
kat ruhu aldanmasına çalışılmakta ve hu hu
susta her imkândan faydalanılmaktadır. Uçu
cuların yetiştirilmesinde, mevcut imkânlar nis
petinde en sön mütekâmil usuller tatbik edil
mektedir. îşte bu sayededir ki, 1945 senesinde 
1000 saatlik uçuşa mukabil 3,7 olan kırım nis
peti 1950 senesinde iki mislinden fazla uçuş ya
pılmış olmasına rağmen hin saatlik uçuşta 1,6 
ya düşmüştür. Bu suretle alınmış ve alınmakta 
olan tedbirlerden faydıalanılnııstır. Teknik se
viyemiz yükseldikçe kırım da azalacaktır. 

6. OÖklerde vatan vazifesi için çalışanların 
hayatını korutmak hususunda yeniden fennî ve 
esaslı tedbirler almak kfsfcetmsktedir: Başlıca 
teknik »eviyemizi, bilgi raofidsimlarıımszı fâJalasız-
e» yükseltmek. 

a) İyi isteyen oKKİeınsmse^te teeMz edilmiş 
ki*sye*li Mr nseteorırfıoji: töşKüâtı; 

b) CBöıtün memlekete şâtanü seyrüjsıefer ko-
layhklfcrı, (Badyo, reaç, radyttfar, radyiö Mgess) 
bunlar kısmen tekâkaül yotaûdadır; 

c) Uçuculara* yukarda asrzedüen teçhizat 
ve tesisata uytgaaı bir surette yetiştirilmesi için 
bu sistemlerle' bol miktarda u-çurularak eğitime 
tâbi tutulması. 
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d) Tayyare meydanlarının son sistem ha

vacılık emniyet ihtiyaçlarını ihtiva edecek su
rette inşa ve tadilleri (meselâ pistlerin uzatıl
ması, genişletilmesi, takviyesi, muhtelif rüzgâr 
istikametleerine göre pistler yapılması, modern 
gece uçuş tertibatının konması), 

e) Uçucu personele geçim kaygularmdan 
kısmen kurtarıp bütün dikkat ve enerjilerini 
uçuş tekâmülüne hasredebilmeleri için hayat 
standartlarının yükseltilmesi, 

f) Uçucuları meydanlara bağlamak, gece ve 
gündüz meslekleriyle ilgili mevzularla temasları
nı temin için meydanlar civarında oturmalarını 
sağlamak. Bu suretle uçucuları sakin ve asude 
bir hayata kavuşturmak lâzımdır. Muntazam bir 
hayata alışacak uçucu, lüzumu kadar istirahat 
imkânını bularak kaza ve kırımlarda mühim bir 
âmil olan yorgunluk ve uykusuzluktan kurtarıl
mış olacaktır. 

7. Paraşütlerden istifade meselesine gelince: 

Hava kuvvetlerimiz tayyarelerinde paraşüt 
bulundurulması mecburidir. Paraşütsüz uçmak-
da sureti katiyede yasaktur. Ancak, kazalar, ek
seriyetin uçucuların paraşütlerini kullanamıya-
caklaı; bir şekilde vâki olduğundan paraşüt kul
lanılmasına imkân bulunamamakta ve şahadetler 
bu yüzden vâki olmaktadır. Kazanın vukuu tar
zı paraşüt kullanmaya imkân verdiği haller de 
uçucular umumiyetle paraşütle atlamakta ve ha
yatlarını kurtarmaktadırlar. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SAĞLIK 
DAÎRESÎ BAŞKANI Tümgl. KÂZIM BAM-
LACI —• Sayın Korgl. vaka hakkında gerekli 
malûmatı vermiştir. Bendeniz de hastanın teda
visi hakkında hastaneden aldığım malûmatı arze-
deceğim. 

Hasta bu kazayı geçirdikten sonra hemen has
taneye naklediliyor. Hastaneye gelir gelmez has
tane heyeti sıhhiyesi tarafından bir konsültas
yon yapılıyor, karnının açılmasına ve cerrahi 
bir ameliyatın tatbikma lüzum gösteriliyor. Has
tanın karnı açıldığı zaman bağırsakların çok ha
rap olduğu görülüyor, hastanın harap olan ba
ğırsakları temizleniyor ve sağlam kısımları bir
birine dikilmek suretiyle ameliyata nihayet ve
riliyor. Ve taze kan verilmek suretiyle bu ağır 
şokun önüne geçilmek isteniyor fakat geçilemiyor, 
maatteessüf hasta kaybediliyor. 
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Kuru kan plâzması bizim memleketimizde ya

pılan birşey değildir. Biz, memleketimizde henüz 
kuru kan plâzması yapamıyoruz. Avrupa veya 
başka memleketlerden kuru kan plâzması getir
mek imkânı da yoktur. Çünkü başka milletler 
kendi kanını başka milletlere vermek istemiyor
lar, satmaya razı olmıyorlar. Biz geçen sene Kı-
zılayda kuru kan plâzması olduğunu haber al
dık ve onlardan istedik. Bize ancak 100 tane ve
rebildiler. Bunun 30 tanesini Hava Kuvvetleri 
Baştabipliği emrine verdik. Hava Kuvvetleri 
Grupu Baştabibi bu kan plâzmalarını en çok lü
zumlu gördüğü yerlere tevzi etti. Arkasını ge
tirmek için tekrar teşebbüs ettik, bu sene tekrar 
yazdık, bize ilk defa Kızılay, Avrupa ve Ameri
ka Kızılhaçmdan istiyoruz, onlar da bize bugün 
gönderemiyorlar dedi. Bu defa tekrar müracaat et
tik, ancak bize 100 tane kadar daha verebilecek
lerini telefon muhaveresinde öğrendik. Binaen
aleyh biz kuru kan plâzmasını hasta tedavisinde 
her istediğimiz zaman bu ilâcı bulamıyacağımız-
dan kullanacağımıza ve simdik de bunu da mem
leket dâhilinde yapacağımıza kaani değiliz. Bu
nun yerine her memlekette olduğu gibi bizde de 
tatbik edilen bir usul vardır; taze kan nakletmek. 
Biz taze kan nakletmek suretiyle hastalarımıza 
yardım ediyoruz. Taze kan içinde kanın bütün 
unsurları mevcut olduğundan, bu usul kuru kan 
plâzmasmından çok daha faydalıdır. Bunun has-
tanelrde kan - vericiler beslemekteyiz. Bursa has
tanesine dört aded kan nakletme cihazı vermişiz
dir ve bu cihazlar bu hâdise olduğu zaman orada 
mevcut idi. 

Gazetenin yazmış olduğu plaster meselesine 
gelince; bu, gayet ehemmiyetsiz birşeydir. Pan-
sıman işinde yapıştırmak için kullanılan bir va
sıtadır. Ameliyat olduğu gün bu malzemenin de 
hastanede 43 aded mevcut olduğunu yine tele
fonla vâki olan muhavereden anladım. 

Binaenaleyh, bu merhum arkadaşımıza fennî 
hiçbir kusur yapılmamıştır, lâzımgelen bütün ih
timam gösterilmiştir. Fakat yapılan bütün ih
timama rağmen maalesef hasta kaybedilmiştir. 
(Alkışlar). 

ALÎ İHSAN SABÎS (Afyon Karahisar) — 
Millî Savunma Bakanlığının salâhiyettar mü
messillerinden uçak facialarını hüzün ve tees
sürle dinledik. Düşman tesiri olmaksızın, sulh 
ve sükûn içinde iken uğramakta oldukları bu 
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kayıplar pek çoktur. Geıçi böyle faaliyetler 
kazasız olmaz. Fakat her şeyin bir haddi var
dır. Tahammül ve mfösamaha olunacak bir de
recesi vardır. 

Bugünkü harblerde hava kuvvetlerinin ro
lü pek mühimdir. Hava kuvvetlerimiz harb es
nasında sade karadan topçu ve. makineli tüfek 
ateşi ile değil, havada düşman uçaklarının ta
arruzları ile de karşılaşacaklardır. Fakat bi
zimkiler henüz düşmanın yerden ve gökten hiç 
tesiri yok iken, sulh halinde yaşarken, kendi 
memleketimizde kaza yapmaktan kurtulama
mışlardır. Tesadüfün acı bir cilvesi olarak bu 

takririmi verdiğim günün ferdasında beş 
Aralık Salı günü Eskişehir'de tekrar bir kaza 
olmuş ve yeni kurbanlara ve malzeme kaybına 
ueranılmıştır. 

A. T. II. tipinde bir bombardıman talim 
uçağımız, talim meydanında 700 metre kadar 
yükseklikte havada diğer bir uçağımızla çar
pışmış ve bombardıman uçağımız ateş alarak 
yere düşmüş; içindeki hoca Kurmay albay Ni
yazi Şen şehit olmuş ve yüzbaşı Mustafa Tun
cay ağır yaralanmıştır. Diğer uçak da mecburi 
iniş yapmış ve fakat içindekilere bir şey olma
mış. Birinde bir Türk albayı, diğerinde bir 
Amerikalı subay muallim bulunurken böyle ho
caların havada çarpışmaları hiç iyi numune de
ğildir. Bizde askerî havacılık pek yeni sayıla
maz. Yabancı ordularda bu faaliyete başlandık
ta n biraz sonra, nispeten çok ufak mikyasta 
bizde de bu heves ve teşebbüs başlamıştı. 1912 
Balkan Harbinin son safhalarında birkaç Al
man tayyaresi elde etmiş ve Fethi'ler ile Sa
dık ' lan yetiştirmiştik. Bu Alman tayyarelerin
den birine ben de Balkan Harbinde bir gün 
Bulgarlar üzerinde keşif yapmak için binmiş
tim. 1914 senesi başında merhum yüzbaşı Fet
hi'yi ve mülâzım Sadık'ı «Istanbul-Kahire» se
ferini tyaparken Beyrut ile Kudüs arasında 
kurban verdik. Fakat onlar, o zaman Fransız 
tayyarecilerinin bile geçmek için güçlük çek
tikleri, Torosları muvaffakiyetle aşmışlar ve 
Beyrut'a kadar gitmeye, muvaffak olmuşlardır. 
Bu muvaffakiyet o zaman için pek mühim bir 
şeydi. Lâkin Beyrut ' ta tayyarenin köhneliğin
den, telleri kopmuş ve sakatlanmıştı. Bu ma-
kinaları değiştirmek mümkün olmadığından 
kifayetsiz bir tamir ile tekrar yola çıkmışlar-
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i di. Onların şehadeti sırf makinelerinin yıpran

mış olmasından ve bu makinelerle işe devam 
inadından, bu yolda verilen yolsuz emirden ile
ri gelmişti. Biz bu şehitleri her sene anarız 
ve temenni ederiz ki başka kurbanlarımız ol
masın. Fakat hâdiseler daima bizim bu temen
nimizi boşa çıkarmaktadır. Hâlâ bugün, yani 
36 sene sonra yılda 15 - 20 Fethi ve Sadık kay
betmekteyiz. Bu hâdiseler, hiç de övünülecek 
şeyler değildir. 

Tayyareci muallimler talim meydanı üzerin
de çarpışırlar, pilot subaylar haritada malûm 
tepeleri ve dağları biran için sis zoru ile unu
tarak onlara toslarlar, hem kendilerini kurban 
ederler ve bizleri arkalarından ağlatırlar, hem 
de milletin bin bir fedakârlıkla tedarik ettiği 
yüz binlerce liralık uçaklarını bir dikkatsizlik 
yüzünden mahvederler. Dağlar, tepeler yerden 
birdenbire fışkırmazlar. Uçulan sahadaki dağ
ların denizden yükseklikleri haritalarda kayıt
lıdır. Sis birdenbire zuhur ederse hemen sürat
le bu dağların rakımlarından daha çok yüksek
liğe süratle çıkarak yüksekte uçuş yapmak en 
basit bir tedbirdir. İnilecek sahada sis varsa 
beyhude kabadayılık yapmıyarak sis olmıyan 
yere gitmek, yani başka iniş yerine inmek, 
hattâ mebde noktasına avdet etmek zaruri ted
birlerdendir. Bütün bu ahval, talimü terbiyenin 
kifayetsizliğini, dikkatsizlik lâubaliliğin çoklu
ğunu, kontrolün azlığını göstermektedir. Daha 
çok çalışmayı ve gerek insan, gerek malzeme, 
kaybının biran evvel önüne geçilmesini, şiddet
li ve fasılasız kontroller yapılmasını ısrarla ta
lep ediyoruz. 

Bu sene Eylül ayında yapılan manevralara 
iştirak etmiştim. Orada gördüğüm hava faaliye
tini cidden iyi bulmuştum. Gerçi oraya güzide
ler, seçilmişler toplanmıştı. Fakat hiçbir arıza
nın, can sıkıcı bir hâdisenin vuku bulmamış ol
ması takdire lâyik idi. 

Fakat ne olduk? Ondan sonra geçen üç ay 
içinde hocalar bile havada çarpışırlarsa bunu 
ne ile tevil edebiliriz? 

Acaba gevşeklik mi var; o zaman manevra-
I 1ar için çok çalışıp hazırlandık; şimdi uykuya 

mı daldık? 
Hava Kuvvetleri Kumandanının hiçbir özür 

ile .'nüsamaha edilemiyecek olan bu kazaların 
önüne geçmesi lâzımdır, fakat faaliyeti durdu-
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rarak değil, daima çalışmak ve daima ileri git
mekle başarı elde etmeliyiz. (Çalışan demir pas
lanmaz) Bu kaideyi hiç unutmamak lâzımdır. 
Bahsedilen tedbirlerin biran evvel alınıp tatbik 
edilmesini Millî Savunma Bakanlığından iste
riz. 

Hepinizi hürmetle selâmlarken Hava Kuv
vetleri Kumandanından şiddetli kontrol ve da

ha dikkatli talim ve terbiye istemek hakkımız
dır. (Alkışlar) 

BAŞKAN —Gündemde görüşülecek başka 
madde yoktur. 

18 Aralık Pazartesi günü saat 15 te toplan
mak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,48 

)>&<* 

T. B. M. M. Basımevi 


